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1. ENQUADRAMENTO 

Dando cumprimento ao disposto na Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção 

(CPC), a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. (AD&C), logo após ter iniciado a sua atividade, a 

1 de abril de 2014, elaborou o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), que 

mereceu a aprovação do Conselho Diretivo (CD) em 30 de janeiro de 2015. 

Ainda em cumprimento da referida Recomendação, tem vindo a ser efetuada a monitorização anual do 

PGRCIC, com o objetivo de analisar e avaliar em que proporção as medidas de prevenção propostas estão 

a ser implementadas e de aferir da necessidade de revisão dos riscos e/ou das medidas identificadas, 

tendo sido elaborados os respetivos Relatório anuais de Execução.  

Sendo este um processo dinâmico, que exige um acompanhamento constante e melhoria contínua de 

procedimentos de controlo interno, que permitam um controlo mais eficaz e eficiente das áreas mais 

sensíveis, importa não só fazer a avaliação da execução do Plano, como identificar eventuais situações 
potenciadoras de riscos e refletir sobre a necessidade de revisão/atualização do mesmo. 

Assim, e de acordo com as conclusões e recomendações dos relatórios de execução, o PGRCIC da AD&C 

tem vindo a ser revisto e atualizado, mantendo-se a estratégia prosseguida de prevenção dos riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, aliada a objetivos específicos no âmbito do Combate à Fraude, e 

fundamentada na defesa de princípios éticos, divulgados a todos os seus clientes e colaboradores, e no 

permanente aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e controlo interno e externo, investindo na 
transparência e simplicidade dos mesmos.  

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, bem como os respetivos Relatórios de 

execução são, de acordo com os normativos em vigor, submetidos à Tutela e ao CPC após aprovação pelo 
CD, sendo posteriormente publicados no site da AD&C. 

A coordenação do processo de preparação e elaboração do Relatório de execução é da responsabilidade 

do Núcleo de Planeamento e Gestão da Qualidade (NPGQ), em estreita colaboração e articulação com as 

restantes Unidades Orgânicas (UO), que participam ativamente em todo o processo. 
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2. ÂMBITO E OBJETIVOS 

O Relatório anual de Execução visa, fundamentalmente, avaliar se o Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas foi, de uma forma geral cumprido, através da aferição do grau de execução 

das medidas propostas, devendo ainda refletir sobre a necessidade de revisão e, consequentemente, de 

atualização do Plano, caso se identifiquem situações potenciadoras de riscos. 

A elaboração deste Relatório tem, assim, como objetivo primordial reforçar a credibilidade da AD&C, no 

contexto das suas atribuições de gestão e coordenação dos Fundos Europeus, prevenindo e/ou 

combatendo a ocorrência de quaisquer riscos no âmbito de infrações relacionadas com a prática de atos 

de corrupção e infrações conexas. 

O processo de monitorização está refletido no presente relatório de execução, que contempla os 
seguintes aspetos: 

1. O balanço das medidas adotadas e das medidas a adotar. 

2. A descrição dos riscos eliminados, ou cujo impacto foi reduzido, e daqueles que se mantêm. 

3. O apuramento dos riscos identificados ao longo do ano que não foram contemplados no plano 

inicial. 

4. A identificação, com base no apuramento dos riscos, das medidas, preventivas ou corretivas, 

implementadas ou a implementar para prevenir a sua ocorrência. 

5. A identificação de novas atribuições e/ou atividades passíveis de potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos e a consequente identificação dos mesmos e das respetivas medidas 

preventivas. 

6. A identificação dos responsáveis envolvidos na gestão do Plano. 
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3. METODOLOGIA 

A elaboração do presente Relatório de Execução tem por base a metodologia utilizada para a preparação 

do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, no sentido de ser um processo 

transversal e abrangente, envolvendo todas as unidades orgânicas da AD&C. Foi, assim, solicitada a 

participação dos responsáveis pela implementação das medidas preventivas constantes no Plano, 

mediante o preenchimento de uma ficha de avaliação da execução do PGRCIC em vigor, visando aferir o 

grau de adoção e eficácia dessas medidas, bem como eventuais constrangimentos que levaram à sua não 
implementação. 

Tendo em vista a eventual necessidade de revisão/atualização do Plano, foi igualmente solicitada: 

 A reavaliação do(s) risco(s), ou a sua eliminação, classificando-o(s) de acordo com a Matriz de Risco 

a seguir apresentada; 

 A identificação de eventuais novos riscos, não contemplados no plano inicial, e das medidas, 

preventivas ou corretivas, implementadas e/ou a implementar para prevenir a sua ocorrência. 

 A identificação de novas atribuições e/ou atividades que possam potencialmente suscitar a 

ocorrência novos riscos, bem como a consequente identificação e classificação desses riscos e das 

medidas, preventivas ou corretivas, implementadas e/ou a implementar para prevenir a sua 

ocorrência. 

Risco 
Probabilidade de ocorrência 

Fraco Moderado Elevado 

Impacto 

Previsível 

Fraco Fraco Fraco Moderado 

Moderado Fraco Moderado Elevado 

Elevado Moderado Elevado Elevado 

Tabela 1: Grau de risco. 

De acordo com a metodologia adotada pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF), no seu próprio Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção, o grau de risco pode ser classificado de acordo com três categorias: 

“Elevado”, “Moderado” ou “Fraco”, em função de duas variáveis que integram as definições de risco: 

A. Probabilidade de ocorrência das situações que comportam “risco” 

B. Impacto estimado das infrações. 

A. Probabilidade de ocorrência  

 Elevada: o risco decorre de um processo corrente e frequente da organização. 

 Moderada: o risco está associado a um processo esporádico da organização que se admite 

venha a ocorrer ao longo do ano. 

 Fraca: o risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais. 

B. Impacto previsível. 
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 Elevado: quando da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos financeiros 

significativos para o Estado e a violação grave dos princípios associados ao interesse público, 

lesando a credibilidade do organismo e do próprio Estado. 

 Moderado: a situação de risco pode comportar prejuízos financeiros para o Estado e perturbar 

o normal funcionamento do organismo. 

 Fraco: a situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos financeiros ao 

Estado, não sendo as infrações causadoras de danos relevantes na imagem e operacionalidade 

da instituição. 
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4. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PGRCIC  

No Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da AD&C encontram-se identificados e 

caracterizados os potenciais riscos de corrupção e infrações conexas, incluindo o risco de fraude, por 

unidade orgânica e área de atividade, bem como as medidas existentes ou a implementar para prevenir 

a sua ocorrência.  

Neste âmbito importa realçar o modelo organizacional adotado pela AD&C no sentido de assegurar o 

cumprimento rigoroso da segregação de funções entre as áreas de certificação de despesas, de 

pagamento a beneficiários e de auditoria a operações cofinanciadas, tendo em conta as suas 

responsabilidades em matéria de gestão dos fundos comunitários e da política de coesão, decorrentes do 

modelo de gestão adotado pelo Estado português. Esta segregação é evidenciada no facto de cada função 

estar cometida a uma unidade orgânica específica e também ao nível das l inhas de reporte hierárquico 

de cada uma destas unidades, coordenadas por diferentes membros do Conselho Diretivo. A organização 

interna da AD&C salvaguarda, assim, o princípio da separação de funções, conforme as boas práticas de 
gestão dos fundos estruturais.  

Destaca-se ainda, neste âmbito, o Código de Ética e Conduta da AD&C (Anexo III), que constitui um dos 

pilares para a prevenção e mitigação de potenciais riscos, e que resultou de um trabalho transversal 

interno e participado, tendo por objetivo estabelecer os princípios e normas de ética e comportamento 

que pautam a atuação da AD&C e dos seus colaboradores, quer no âmbito da prossecução da sua missão, 

quer no exercício das atividades que lhe servem de suporte.  

O código, aprovado pelo Conselho Consultivo em 2015 e revisto em 2018 na sequência da entrada em 

vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados , foi divulgado e subscrito por todos os 

colaboradores, mediante a assinatura de uma Declaração de Compromisso. 

Em virtude do elevado controlo exercido sobre a atividade da AD&C, foram identificados no PGRCIC dois 

segmentos distintos relativamente ao tipo de riscos, designadamente, as áreas sujeitas a riscos específicos 

e as áreas onde se identifica genericamente o risco associado à contratação pública. A avaliação da 
execução do Plano teve assim em consideração a diferenciação entre estas duas áreas. 

4.1. Áreas sujeitas a riscos específicos 

Por via das suas atribuições, enquanto Autoridade de Certificação de Fundos Europeus, Entidade Pagadora 

e responsável pela Auditoria a Operações, a AD&C encontra-se obrigada, por via da regulamentação 

comunitária, a garantir que os seus procedimentos internos relacionados com estas funções se encontrem 

objetivados em Normas, Descrições de Sistemas e Manuais de Procedimentos. De salientar que, por via dos 

modelos de governação estabelecidos e por exigência da regulamentação comunitária, se encontra 

igualmente subordinada a um sistema de controlo externo pelas entidades de controlo no âmbito 

nacional e europeu, com resultados documentados em relatórios próprios. 

A Agência I.P. é, assim, objeto de frequentes ações de controlo externo, muitas delas com periodicidade 

anual, executadas por entidades como a Inspeção-Geral de Finanças, o Tribunal de Contas, a Direção-

Geral de Política Regional e a Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, da Comissão 

Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e o Organismo Europeu de Luta contra a Fraude, o que obriga, 

naturalmente, ao desenvolvimento de fortes mecanismos de controlo interno nas áreas de negócio mais 
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diretamente envolvidas no desenvolvimento destas competências, para além de uma cultura de 
accountability que muito contribui para a minimização dos riscos de corrupção e infrações conexas. 

A análise da execução do PGRCIC da AD&C, no que se refere às atividades que se enquadram neste 

segmento, encontra-se sintetizada na tabela abaixo. 

  

Tabela 2: Áreas sujeitas a riscos específicos – Avaliação da execução. 

Em termos globais, foram identificados pelas unidades orgânicas, no âmbito das atividades que 

desenvolvem, 8 potenciais tipos de riscos corrupção e infrações conexas, dos quais 6 classificados como 

de risco fraco, e 2 como de risco moderado, designadamente o de “violação do dever de zelo”, na 

atividade relacionada com e o processamento de vencimentos e ajudas de custo e o de “desvio de bens” 

na atividade desenvolvida no âmbito da gestão do património e manutenção e atualização do inventário.   

Riscos identificados Unidade orgânica 

Conflitos de interesses UGF / UCA 

Desvio de bens UGI 

Falsificação praticada por funcionário  UGF 

Tráfico de influência UGF 

Violação do dever de imparcialidade UC / UCA / UGI / USI / NAJC / NCPAE 

Violação do dever de isenção UCFFC / UGF / UC / UCA / UGI / USI / NAJC / NCPAE 

Violação do dever de prossecução do interesse público  UGF / NAJC 

Violação do dever de zelo (Incumprimento dos procedimentos) UC / UGI 

Tabela 3: Áreas sujeitas a riscos específicos – Riscos identificados. 

Quanto à adoção das medidas propostas para prevenção da ocorrência destes riscos, apresenta-se de 

seguida, síntese da análise efetuada, por unidade orgânica (UO), particularizando apenas as medidas que 

não foram adotadas, bem como os respetivos motivos. Para uma análise mais pormenorizada podem ser 

consultadas, no Anexo I, as fichas de avaliação de cada unidade orgânica.  

UCFFC UGF UC UCA UGI USI NAJC NCPAE

1 5 3 3 4 2 3 2

Elevado

Moderado 2

Fraco 1 5 3 3 2 2 3 2

6 10 6 7 15 2 7 3

Adotadas 6 8 6 7 14 2 6 3

Parcia l/ 

Adotadas
2 1 1

Não Adotadas

El iminados

N/ El iminados 1 5 3 3 4 2 3 2

Aumentou

Diminuiu

Manteve-se 1 5 3 3 4 2 3 2

Qual i ficação 

Riscos  não 

el iminados
8

Sim Não

El iminação dos  

Riscos

Sim Não
Dificuldades  na implementação 

das  medidas  (Sim / Não)
Não Sim Não Não

8

Sim Sim SimSim
Eficácia  das  Medidas  adotadas  

(Sim / Não)
Sim Sim Sim Sim

Adoção das  

Medidas  

propostas

52

4

Qual i ficação dos  

Riscos  
2

6

N.º Medidas  propostas  56

AD&C

N.º Riscos  identi ficados  8

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PGRCIC 
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Conforme se pode constatar na tabela abaixo, as medidas preventivas foram, na generalidade, adotadas, 

tendo sido eficazes na prevenção dos riscos identificados, os quais, no entanto permanecem, por serem 

inerentes às atividades desenvolvidas. 

 
 

UO Medidas preventivas propostas no PGRCIC Total Adoção medidas 

NAJC 

1 - Registo documental e gestão de processos. 

7 

Adotadas 

2 - Monitorização interna: dos registos, designadamente para verificação do cumprimento 

dos prazos e formalidades; dos processos de execução fiscal desde a distribuição até à saída 
para o Serviço de Finanças; dos processo de contencioso, verificação do cumprimento dos 
prazos de formalidades. 

3 - Registo da informação em base de dados e comunicação às AG, UCA e/ou UGF.  

4 - Ações periódicas de controlo interno. 

5 - Atuação submetida ao principio da legalidade e dever de fundamentação dos atos 
administrativos. 

6 - Decisões sujeitas sempre a validação por diferentes níveis hierárquicos previamente à 
sua operacionalização / Verificação e controlo pela coordenação do núcleo.  

7 - Conclusão dos processos de implementação das ferramentas informáticas em 

desenvolvimento. 
Parcial/ adotada 

NCPAE 

1 - Controlo cruzado das listagens de empresas beneficiárias com as entidades responsáveis 
pela concessão dos apoios. 

3 Adotadas 2 - Atividade suportada por aplicação informática que impede o apagamento de registos. 

3 - Administração e manutenção da aplicação assegurada pela USI, com recurso a 
outsourcing. 

UC 

1 − Procedimentos definidos na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e no Manual de 

Procedimentos da Autoridade de Certificação / Modelo de proposta, calendário e 
especificações previstas em regulamentação e/ou Manual de Procedimentos da AC. 

6 .Adotadas 

2 − Checklist e evidências de todas as verificações. 

3 − Validação do trabalho técnico pelos Coordenadores dos Núcleo e pela Diretora da 
Unidade. 

4 − Todos os procedimentos foram validados pela Autoridade de Auditorias (IGF) e pela 

Comissão Europeia, no âmbito do exercício de Compliance Assessment e posteriormente 
auditados pela AA. 

5 − Todo o workflow do processo de certificação fica registado no sistema de SIAC2020. 

6 − O pagamento é realizado por outra unidade orgânica (segregação de funções).  

UCA 

1 − Trabalho de campo realizado por equipas e não por técnico individual. 

7 Adotadas 

2 − Circuito e instrumentos de trabalho definidos no Manual Procedimentos, atualizado 
anualmente / Procedimentos definidos em manuais de procedimentos. 

3 − Revisão do trabalho de campo pela Coordenadora do Núcleo e pelo Diretor da Unidade. 

4 − Atividade sujeita a auditorias regulares por entidades externas.  

5 - O processo é sujeito a supervisão da IGF / Validação da informação pela Autoridade de 
Auditoria. 

6 - Todas as fichas são remetidas às AG e à AC / A aval iação em causa é remetida às AG. 

7 - Participação de entidades diversas quer internamente, quer externamente.  

UCFFC 

1 - Processo assente num SI específico para tratamento do EQ, com regras definidas em 

Manuais de Procedimentos /  Manual de procedimentos complementar aos manuais 
existentes para os diferentes programas. 

6 Adotadas 

2 - Pedidos de afetação - empréstimos - confirmados ex post pelo  BEI. 

3 − Revisor Oficial de Contas (ROC) verifica  todas as despesas incluídas em c ada um dos 

pedidos de pagamento. 

4 − Autoridade Nacional valida as despesas incluídas em cada um dos pedidos de 
pagamento. 

5 – Checklist. 

6 − Segregação de funções entre a verificação e a validação da despesa.  
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Tabela 4: Áreas sujeitas a riscos específicos – Adoção das medidas preventivas. 

Das 56 medidas preventivas propostas, apenas 4 foram parcialmente adotadas, apresentando-se na 

tabela seguinte os motivos que dificultaram a sua adoção. 

 

UO Medidas preventivas propostas no PGRCIC Total Adoção medidas 

UGF 

1 − Atividades desenvolvidas com base em sistemas de informação específicos (SIEP/ 

SPTD2020, SIQREN-EQ, SIGC) / Apuramento a partir de dados com ba se em SIEP/SPTD2020 e 

SIFSE2020. 

10 

Adotadas 

2 − Segregação de funções. 

3 − Procedimentos definidos em manual. 

4 − Entrada em produção de SPTD2020 e de SIGC. 

5 − Mecanismo de controlo interno que visa mitigar o risco de falsificação de dados por 

parte das AG e por técnicos da UGF. 

6 − Nas situações em que não possa haver lugar à verificação automática da coerência 
NIF/NIB dos beneficiários junto do IGCP, foi criado um procedimento manual com vista a 

mitigar o risco de falsificação de dados por parte das AG. 

7 − Implementação de um sistema automatizado de recolha, junto do IGCP, de elementos 

sobre os pagamentos efetuados (em análise). 

8 − Revisão/adaptação do manual para aplicação ao novo SI de Gestão de Crédito (SIGC);  

9 − Implementação do módulo de Previsões em SPTD2020. 
Parcial/ adotadas 

10 − Implementação do módulo de Cobrança Coerciva em SPTD2020.  

UGI 

1 − Existência de vários níveis de validação e decisão / Decisões sujeitas sempre a validação 

por diferentes níveis hierárquicos previamente à sua operacionalização. 

15 
Adotadas 

2 − Nomeação de júris diferenciados para os diferentes concursos (recrutamento ). 

3 − Publicitação de todos os documentos de concurso. 

4 − Documento matriz com instruções específicas para todo o processo para os  júris. 

5 − Implementação de ações de controlo interno para verificação de procedimentos 

administrativos nos processos de deslocações, nomeadamente no processamento de ajudas 
de custo / Implementação de medidas de controlo sistemático de património e inventário / 

Verificação e controlo interno da integralidade dos dados. 

6 - Introdução de um nível de validação, por amostragem, no que respeita às ajudas de custo 

/ Introdução de um nível extra de validação no que respeita  ao processamento descontos. 

7 − Gestão do processo apoiada no CCA. 

8 − Declaração de isenção dos membros dos júris (recrutamento). 

9 − Sensibilização para as consequências de corrupção. 

10 − Segregação de funções internas do NRFP definida a nível de procedimentos internos – 

cabimentos, verificação de contratação pública, processamentos e pagamentos / Segregação 

de funções no economato. 

11 − Consolidação de elementos financeiros, conciliação de contas. 

12 − Cruzamento da contabi lidade orçamental e patrimonial. 

13 − Implementação de uma política de ausência de conflito de interesses. 

14 − Promover o controlo trimestral por Fiscal Único. 

15 − Normalização de procedimentos em Norma/Manual. Parcial/ adotada 

USI 

1 - Gestão do projeto com mecanismos definidos – relatórios de progresso, workflow bem 

definido, reuniões de pilotagem e sponsoring pelo CD. 2 Adotadas 

2 - Projetos envolvem, em regra, outras unidades orgânicas da AD&C.  
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Tabela 5: Áreas sujeitas a riscos específicos – Medidas parcialmente adotadas. 

Na globalidade, as medidas foram eficazes na prevenção e mitigação de potenciais riscos de corrupção e 

infrações conexas, incluindo o risco de fraude, embora estes permaneçam, por serem inerentes às 

atividades desenvolvidas. Não foi, contudo, possível aferir a eficácia das medidas propostas para 

prevenção de eventuais riscos inerentes à atividade desenvolvida no âmbito da tramitação processual 

para efeito do pagamento da contrapartida nacional pelos PO, pelo facto de a AD&C não estar a realizar 

pagamentos de contrapartida nacional. 

4.2. Áreas onde se identifica genericamente o risco de contratação pública 

A área de contratação pública, identificada como de risco pelo CPC, é uma área transversal em que intervêm 

todas as unidades orgânicas da AD&C com necessidade de aquisição de bens e serviços no âmbito das 

suas atividades, uma vez que são elas que despoletam os respetivos processos de contratação.  

Nos processos de contratação de bens e serviços intervêm, no entanto com especial relevância: 

 A Unidade de Gestão Institucional (UGI), responsável pelo processo de cabimentação das despesas e 

pelo parecer de conformidade que antecede a decisão do dirigente máximo. 

 O Núcleo de Contratação Pública e Auxílios de Estado (NCPAE), que teve como atribuição, até agosto 

de 2020, assegurar o apoio das restantes unidades orgânicas nesta matéria, ou seja, na preparação 

das peças jurídicas e no acompanhamento dos procedimentos de contratação. 

 O Núcleo de Apoio Jurídico e Contencioso (NAJC), que passou a assegurar o apoio das restantes 

unidades orgânicas nesta matéria e a tramitação de procedimentos de contratação pública a partir 

da referida data. 

Com base na análise dos contributos das unidades orgânicas que se enquadram neste segmento, é possível 

apurar a existência genérica de risco fraco de corrupção e infrações conexas no desenvolvimento de 

procedimentos de aquisição de bens e serviços, resultante dos mecanismos de controlo já existentes, que 

 Medida preventiva Atividade UO Justificação 

 
7 - Conclusão do processo 
de implementação da 

ferramenta informática 

em desenvolvimento. 

Manter atualizada a informação 
sobre eventual existência de dívidas 

aos  Fundos da Politica de Coesão, 

nas bases de dados da AD&C.  

NAJC 

Não estar ainda criada a ferramenta 
informática que permita a comunicação 

às AG e a UGF, no que respeita às 

idoneidades. 

 

9 - Revisão/adaptação do 

manual para aplicação ao 

novo SI de Gestão de 
Crédito (SIGC). 

Garantir os procedimentos de 

contratação dos empréstimos 

reembolsáveis do BEI. 

UGF 

Atendendo ao nível de especificidade e 
pormenor, quer em termos de negócio 

quer em termos informáticos, que esta 

tarefa exige, e face ao elevado volume 
de trabalho, não foi possível a sua 

conclusão. 

 

10 - Implementação do 

módulo de Previsões em 
SPTD2020. 

Sistematizar os elementos 

necessários ao acompanhamento 

regular de fluxos financeiros, 
avaliando necessidades de acordo 

com as perspetivas de pedidos e 

recebimentos da CE. 

O módulo de Previsões em SPTD2020 

carece de adaptações, não tendo esta 

intervenção sido considerada prioritária. 
É utilizada uma ferramenta alternativa 

para recolha das previsões das AG 

 

15 - Normalização de 
procedimentos em 

Norma/Manual. 

Assegurar a gestão do património da 
Agência (...), bem como a 

manutenção e atualização do seu 

inventário. 

UGI 

Face ao elevado volume de trabalho e à 
necessidade de dar resposta a outras 

exigências legais, não foi possível 

concluir o Manual. 

 



 

  
  

15 
 

permitem assegurar a regularidade dos procedimentos de contratação pública na conformidade com a 

legislação em vigor, nomeadamente, através da existência de procedimentos específicos devidamente 
normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo (Anexo IV), 
que define claramente todos os passos e procedimentos deste processo bem como os seus intervenientes. 

A análise da execução do PGRCIC da AD&C, no que se refere às atividades que se enquadram neste 

segmento, encontra-se sintetizada na tabela abaixo. 

 

Tabela 6: Áreas sujeitas a riscos de CP – Avaliação da execução. 

No âmbito das atividades desenvolvidas na área da contratação pública, foram identificados pelas 

unidades orgânicas que, no âmbito das suas atividades, intervêm nesta área, dois tipos de risco, 

considerados na globalidade como de risco fraco. 

Riscos identificados Unidade orgânica 

Violação do dever de isenção UPR / UAME / UCA / UGI / USI / NCD  

Violação do dever de imparcialidade UPR / UAME / UCA / UGI / USI / NCD 

Tabela 7: Áreas sujeitas a riscos de CP – Riscos identificados. 

Conforme se pode verificar, na tabela seguinte, as medidas de prevenção propostas, designadamente os 

procedimentos estabelecidos no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços, foram na 

globalidade adotadas, com exceção de uma, que foi apenas parcialmente adotada. 

UPR UAME UCA UGI USI NCD

2 2 2 2 2 2

Elevado

Moderado

Fraco 2 2 2 2 2 2

1 1 1 6 2 1

Adotadas 1 1 n.a 5 2 1

Parcia l/ Adotadas 1

Não Adotadas

El iminados

N/El iminados 2 2 2 2 2 2

Aumentou

Diminuiu

Manteve-se 2 2 3 2 2 2

AD&C

N.º Riscos  identi ficados 2

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PPRCIC

Qual i ficação dos  

Riscos

2

N.º Medidas  Propostas  7

Adoção das  

Medidas  

Propostas

6

1

Sim

Dificuldades  na Implementação no 

Plano (Sim / Não)
Não Não n.a. Sim Não Não

Eficácia  das  Medidas  Adotadas

(Sim / Não)
Sim Sim n.a. Sim Sim

El iminação dos  

Riscos 2

* Não aplicável - não foram contratados auditores externos em 2020.

Qual i ficação 

Riscos  não 

el iminados
2
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Tabela 8: Áreas sujeitas a riscos de CP – Adoção das medidas preventivas. 

No que respeita à medida “implementação da avaliação de fornecedores” proposta para prevenção de 

potenciais riscos inerentes à atividade desenvolvida pela UGI no âmbito da gestão de contratos 

(acompanhamento permanente dos contratos existentes), apenas foi parcialmente adotada, devido ao 
impacto da pandemia COVID 19 e à consequente necessidade de dar resposta a atividades não previstas, 
a que acresce a carência de recursos humanos. 

As medidas preventivas mostraram-se eficazes na prevenção e mitigação de potenciais riscos de 
corrupção e infrações conexas, incluindo o risco de fraude, embora estes permaneçam, por serem 
inerentes às atividades desenvolvidas neste âmbito.  

Para uma análise mais pormenorizada podem ser consultadas, no Anexo I, as fichas de avaliação das 
unidades orgânicas.  

  

 UO Medidas preventivas propostas no PGRCIC Total Adoção medidas 

 
UAME 

1 -  Procedimentos específicos da Contratação Pública definidos 

no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e 

Ajudas de Custo. 

1 

Adotada 

 
UCA n.a.* 

 
UPR 

Adotadas 
 

NCD 

 
NCPAE 

 

UGI 

1 − Procedimentos específicos da Contratação Pública definidos 

no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e 

Ajudas de Custo. 

6 
Adotadas 

 
2 − Vários níveis de controlo. 

 
3 − Rotação dos Júris. 

 
4 − Sistematização da gestão de contratos em plataforma/ 

sistema próprio. 

 
5 − Implementação de ações de verificação de procedimentos 

administrativos nos processos de aquisições de bens e serviços.  

 
6 − Implementação de avaliação de fornecedores. Parcial/ adotada 

 

USI 

1 − Procedimentos específicos da Contratação Pública definidos 
no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e 

Ajudas de Custo. 2 Adotadas 
 

1 - Levantamento de necessidades e definição das características 

técnicas. 

 * Não aplicável - não foram contratados auditores externos em 2020. 
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5. BALANÇO DOS RESULTADOS 

Em termos globais, pode considerar-se que a execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas da Agência I.P., designadamente no que respeita a implementação e eficácia das 
medidas propostas, foi bastante positiva conforme se pode observar no quadro seguinte. 

 

Tabela 9: Avaliação da execução global. 

Conforme referido anteriormente, embora as medidas adotadas tenham sido eficazes na prevenção de 

potenciais riscos, estes permanecem, por serem inerentes às atividades desenvolvidas pelas unidades 

orgânicas, pelo que figuram como não eliminados. 

5.1. Riscos 

Conforme referido no ponto 4.1., foram identificados oito potenciais tipos de riscos de corrupção e 

infrações conexas, apresentando-se nos gráficos seguintes alguns dados relativos à sua incidência nas 

unidades orgânicas da AD&C, bem como à adoção das medidas de prevenção propostas. 

UPR UAME UCFFC UGF UC UCA UGI USI NAJC NCPAE NCD

2 2 1 5 3 3 4 2 3 2 2

Elevado

Moderado 2

Fraco 2 2 1 5 3 3 2 2 3 2 2

1 1 6 10 6 8 21 4 7 3 1

Adotadas 1 1 6 8 6 8 19 4 6 3 1

Parcial/ Adotadas 2 2 1

Não Adotadas

Eliminados

N/Eliminados 2 2 1 5 3 3 4 2 3 2 2

Aumentou

Diminuiu

Manteve-se 2 2 1 5 3 3 4 2 3 2 2

Sim
Dificuldades Implementação 

(Sim / Não)
Não NãoNão

Eliminação 

dos Riscos

(n.º) 8

Qualificação 

Riscos Não 

Eliminados
8

Sim

Sim Sim Sim Sim

NãoNão Sim NãoNão

Sim Sim Sim

Não

Adoção das 

Medidas 

Propostas 

58

5

Eficácia Medidas Adotadas

(Sim / Não)
Sim Sim SimSim

N.º Medidas Propostas 63

AVALIAÇÃO GLOBAL DA EXECUÇÃO DO PGRCIC

Unidades Orgânicas AD&C

N.º Riscos identificados 8

Qualificação 

dos Riscos 
2

6
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Gráfico 1: Riscos identificados por unidade orgânica. 

Os potenciais riscos foram classificados na generalidade como de risco fraco, tendo apenas dois sido 

considerado como de risco moderado.  

 
Gráfico 2: Classificação do grau dos riscos identificados por unidade orgânica. 

5.2. Medidas de prevenção 

As medidas de prevenção propostas no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da 

AD&C correspondem, na sua maioria, a mecanismos de controlo já implementados pelas unidades 
orgânicas no âmbito das respetivas atividades.  

Considerando a totalidade das UO, foram propostas 63 medidas das quais: 

 58 foram adotadas, correspondendo a 92%; 

 5 foram parcialmente adotadas, correspondendo a 8% 
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Gráfico 3: Adoção das Medidas de prevenção propostas. 

 

 

Gráfico 4: Adoção das Medidas de prevenção propostas por unidade orgânica. 

Os motivos que dificultaram a adoção das medidas proposta pelas unidades orgânicas foram referidos 

nos pontos 4.1. e 4.2., podendo, contudo, ser sintetizados nos seguintes aspetos: 

 Impacto da pandemia COVID 19 e consequente necessidade de dar resposta a atividades não 

previstas. 

 Carência de recursos humanos. 

 Aplicações informáticas ainda em fase de desenvolvimento. 

Relativamente às medidas consideradas como prioritárias no PGRCIC, apresenta-se na tabela seguinte 

síntese da respetiva adoção. 
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Tabela 10: Adoção das  medidas prioritárias. 

Quanto às medidas preventivas de âmbito geral, apresenta-se no quadro seguinte o respetivo grau de 

adoção. 

 

Tabela 11: Adoção das  medidas de âmbito geral. 

 Medidas preventivas UO Adoção 

 Implementação dos módulos de Previsões e de 

Cobrança Coerciva em SPTD2020, reforçando os 

automatismos de validação e verificação e 
permitindo o tratamento, registo e promoção dos 
processos, bem como o seu acompanhamento. 

UGF 

Parcialmente adotada, tendo em conta que o 

módulo de Previsões em SPTD2020 carece de 
adaptações, sendo utilizada uma ferramenta 
alternativa para recolha das previsões das AG. 

 Promoção de ações de formação para as 

consequências de corrupção e sobre normas e 
procedimentos internos. 

UGI  

Adotada. 

 

Implementação da avaliação de fornecedores. 

Parcialmente adotada, devido ao impacto da 

pandemia COVID 19 e à consequente 

necessidade de dar resposta a atividades não 

previstas, a que acresce a carência de 
recursos humanos. 

 
Normalização de procedimentos em 

Norma/Manual na área de gestão do património da 
AD&C 

Parcialmente adotada, face ao elevado 

volume de trabalho e à necessidade de dar 

resposta a outras exigências legais, não foi 
possível concluir o Manual. 

 Conclusão do processo de implementação da 

ferramenta informática em desenvolvimento, 
permitindo a comunicação, através da mesma, às 
AG, à UCA e à UGF. NAJC 

NAJC 

Parcialmente adotada por não estar ainda 

criada a ferramenta informática que permita a 
comunicação às AG e a UGF, no que respeita 
às idoneidades. 

 

  Medidas preventivas Adotadas P/ Adotadas N/ Adotadas 

 Âmbito geral  

 
Orientação dos serviços no sentido de continuarem envolvidos com a 

gestão dos riscos de corrupção e infrações conexas.  
X     

 
Compromisso para com a competência dos seus colaboradores, no 
sentido de os dotar de competências específicas para desempenho das 

atividades que lhes são acometidas, mediante o desenvolvimento de  

uma política de formação direcionada às necessidades dos 

colaboradores, das unidades orgânicas e do Organismo. 

X     

 Verificação, através da realização de controlos internos, do 

cumprimento, por parte dos colaboradores, das normas e 

procedimentos internos vigentes  

X     

 
Revisão e atualização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas de forma a refletir novas medidas de prevenção de 

riscos propostas, bem como a lterações a nível das atividades 

desenvolvidas pelas UO e potenciais riscos associados.  

X     

 Área específica da Contratação Pública 

 
Planificação adequada e atempada das atividades adjacentes aos 
processos de contratação pública a realizar. 

X     

 Reforçar a identificação, prevenção e gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas nos contratos públicos, quanto à sua formação e 
execução. 

X     

 Privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais em detrimento da 
consulta prévia e do ajuste direto. 

    X 

 
Assegurar a rotatividade, sempre que possível, nos elementos que 

constituem o júri dos processos de contratação, bem como nos 
fornecedores de bens e prestadores de serviços.  

X     
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Apesar dos esforços desenvolvidos no sentido de sensibilizar as unidades orgânicas para ser privilegiado 

o recurso a procedimentos concorrenciais, manteve-se a predominância de procedimentos por consulta 

prévia e ajuste direto. 

A AD&C foi ainda objeto de um conjunto expressivo de auditorias realizadas por entidades externas, que 

abrangeram diversas dimensões de atuação, nomeadamente: 

 

Tabela 12: Auditorias realizadas por entidades externas . 

 

  

 Entidade Designação da auditoria 

 

TCE 

Auditoria relativa à iniciativa Digitalização da Indústria Europeia; 

 Auditoria sobre a eficiência das despesas da coesão destinadas à melhoria da eficiência 
energética nas empresas; 

 Auditoria de resultados relativa à abordagem LEADER/DLBC; 

 Auditoria no âmbito da Declaração de Fiabilidade relativa a 2020, respeitante aos programas 
operacionais Norte, Centro, Açores, Compete, SEUR e Capital Humano do período de 
programação 2014-2020; 

 Auditoria de resultados sobre a fiabilidade dos beneficiários da UE; 

 Auditoria de resultados sobre a eficácia do financiamento FEDER no apoio às PME 

 
CE 

Auditoria de revisão do trabalho desenvolvido pelas autoridades de auditoria/auditorias de 
conformidade 2014-2020 sobre o programa operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

 

TCE 

Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019 - Fluxos financeiros com a União Europeia; 

 Auditoria ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – FEAC; 

 Auditoria ao PO Capital Humano; 

 Auditoria ao Portugal 2020. 

 

IGF 

Auditoria anual à Autoridade de Certificação (FEDER/FSE/FEAC/Espaço Atlântico/Portugal 
Espanha/MFEEE); 

 Auditoria anual de Supervisão da atividade de auditoria sobre operações 
(FEDER/FC/FSE/FEAC/FAMI/FSI); 

 Auditoria aos sistemas de gestão e controlo no âmbito das medidas antifraude; 

 Auditoria aos procedimentos adotados pelas Autoridades de Gestão do Portugal 2020 no 
domínio da igualdade de oportunidades; 

 Auditoria aos sistemas de gestão e controlo no domínio dos Instrumentos Financeiros 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS 

As atividades desenvolvidas pela AD&C encontram-se, de uma forma geral, enquadradas por mecanismos 

de controlo interno que permitem concluir pela inexistência de fortes probabilidades de ocorrências de 

riscos de corrupção e infrações conexas, verificando-se que, para a maioria das atividades, a ocorrência 

deste tipo de riscos é improvável, sendo que, quando identificados, são igualmente na sua maioria 

classificados como fracos. 

A implementação das medidas preventivas propostas no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas foi na globalidade bem-sucedida, tendo os responsáveis das unidades orgânicas 
respondido ao solicitado e evidenciado preocupação com a prevenção de eventuais situações de risco. 

Pode ainda que concluir-se que as medidas adotadas foram eficazes, confirmando-se assim que o PGRCIC 

é um instrumento de extrema utilidade para uma boa gestão de risco na organização e como suporte do 
processo de planeamento, de execução das atividades e de tomada de decisão.  

Permanecem, no entanto, ainda algumas áreas que se considera carecerem de melhoria no que respeita 

à prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas, mostrando-se para tal necessário promover 
uma maior sensibilização dos colaboradores sobre esta matéria. 

Importa ainda referir a reafectação de atribuições e atividades de algumas unidades orgânicas, decorrente 

de reestruturações orgânicas ocorridas em 2020 e no início do corrente ano, designadamente, o apoio 

das unidades orgânicas no âmbito da contratação pública que passou a ser assegurado pelo Núcleo de 

Apoio Jurídico e Contencioso, bem como a criação do Núcleo de Apoio ao Conselho Diretivo e extinção do 

Núcleo de Planeamento e Programação do Controlo. 

Face à análise efetuada e às conclusões formuladas, e tendo em conta as recomendações formuladas no 

relatório da auditoria do Instituto de Gestão Financeira aos sistemas de gestão e controlo do Portugal 

2020, identificam-se as seguintes recomendações: 

 Promoção de iniciativas adicionais de sensibilização interna para as mais-valias da adoção de um 

Sistema de Gestão Anticorrupção pelas organizações, clarificando os principais conceitos 

associados e procurando dotar as unidades orgânicas mais expostas de ferramentas que ajudem 

a conceber e implementar um sistema desta natureza e a analisar os riscos associados à 

corrupção. 

 Conclusão dos processos de implementação das ferramentas informáticas que se encontram em 

desenvolvimento. 

 Revisão e atualização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, de forma 

a refletir as alterações ocorridas a nível de atribuições e atividades desenvolvidas por algumas 

unidades orgânicas, bem como potenciais riscos associados e medidas preventivas propostas. 

Após aprovação pelo Conselho Diretivo, o presente relatório de execução será enviado à Tutela e ao 

Conselho de Prevenção da Corrupção, devendo igualmente ser dado conhecimento a todos os 
colaboradores da AD&C e publicado na Internet.  
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ANEXO I – Fichas de avaliação das unidades orgânicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

  
   

A.  UNIDADE DE POLÍTICA REGIONAL − UPR 

 
 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Não*

Acompanhar o enquadramento macroeconómico enquadrador da a aplicação das iniciativas de financiamento 

europeias.

Elaborar o quadro de programação orçamental plurianual e da mobilização da contrapartida nacional (entidades do 

perímetro orçamental.

Elaborar contributos para os instrumentos de reporte da AD&C ou conforme solicitações da CIC, no âmbito do 

acompanhamento e avaliação das abordagens integradas para o desenvolvimento territorial do Portugal 2020 e 

de outras políticas publicas territorializáveis.

Participar nos fóruns nacionais e internacionais (OCDE, EoRPA, COM, etc.) sobre políticas públicas de 

desenvolvimento territorial e assegurar a divulgação dos seus produtos.

Participar na SPEBT no âmbito do Conselho Superior de Estatística, incluindo a definição de necessidades de 

informação estatística de base regional.

Coordenar e dinamizar investigações, análises e reflexões sobre as políticas de desenvolvimento regional e o 

futuro da Política de Coesão europeia (Working Papers  e Cadernos Temáticos).

Principais Atividades
Coordenar, dinamizar e apoiar tecnicamente a Rede de Dinâmicas Regionai.

Monitorização e avaliação dos instrumentos territoriais do Portugal 2020, em articulação com os principais atores 

do território.

Monitorização e acompanhamento das EREI e da sua articulação com a ENEI.

Participação em congressos, seminários e eventos similares para divulgação e qualificação do trabalho do NEPT.

Dinamizar sessões de reflexão estratégica e de capacitação de atores internos e externos (INFormação e 

seminários).

Elaborar contributos para o acompanhamento da Estratégia Europa 2020.

Assegurar o acompanhamento estratégico em domínios temáticos e transversais e de macro formulação política 

do Portugal 2020.

Coordenar e dinamizar análises e reflexões sobre as intervenções estruturais para o crescimento e emprego e 

sobre a política de coesão europeia em matérias transversais de relevo p/ o PT 2020.

Elaborar contributos para os instrumentos de reporte da AD&C, no âmbito de intervenção de acompanhamento 

estratégico em domínios de macro formulação política do PT 2020.

Não aplicável Não aplicável

Sim - -

Existência de aquisições de serviços 

a entidades terceitras
-

Risco
Prob. Oc. Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Elaborar os relatórios de verificação do cumprimento do princípio da adicionalidade.

Acompanhar os programas e iniciativas comunitárias em articulação e complementaridade com o PT2020.

Não aplicável Não aplicável Não aplicável

- - -

- - -

Não* Não*

Fraco

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, devidamente estabelecidos e normalizados no Manual 

de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Colaborar na formulação da política 

de desenvolvimento regional, em 

matérias transversais e de 

relevância para o Acordo de 

Parceria.

Contribuir para a definição das 

linhas gerais de aplicação dos fundos 

europeus estruturais e de 

investimento, apoiando 

designadamente os exercícios de 

programação e reprogramação das 

intervenções cofinanciadas.

Responsáveis: Diretor UPR / Coordenadora NAAP

UPR/NEPT

Responsáveis: Diretor UPR / Coordenador NEPT

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Coordenação do 1º Relatório do Desenvolvimento & Coesão (RD&C).

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Fraco

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública,devidamente estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, devidamente estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Colaborar na formulação de 

instrumentos de base territorial e de 

contratos-programa entre as 

autoridades de gestão dos fundos 

europeus estruturais e de 

investimento e entidades públicas 

ou privadas.

Riscos identificados

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Assegurar a coordenação e suporte 

técnico aos processos de 

programação e reprogramação dos 

fundos europeus estruturais e de 

investimento.

Assegurar a monitorização da execução 

dos investimentos cofinanciados inscritos 

nos Planos de Investimento, garantindo a 

articulação entre os fundos europeus e os 

recursos nacionais, nomeadamente no 

quadro da programação orçamental 

plurianual e da mobilização da 

contrapartida nacional dos investimentos 

cofinanciados por fundos europeus.

Núcleo

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Colaborar na formulação da política 

de desenvolvimento regional, 

designadamente através do 

desenvolvimento de estudos 

territoriais e do apoio à conceção e 

implementação de medidas de 

promoção do desenvolvimento 

territorial e da coesão económica e 

social.

Coordenar e centralizar as 

interações de âmbito estratégico 

com os serviços da CE, ao nível do 

Acordo de Parceria 2014-2020.

Acompanhar a elaboração dos 

relatórios de aferição do 

cumprimento do princípio da 

adicionalidade, associado à 

implementação dos fundos 

comunitários.

Promover uma forte articulação com 

as atividades de estudos e análises 

desenvolvidas pelas Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento 

Regional.

Identificar e promover análises 

relevantes sobre a incidência 

territorial das intervenções 

estruturais para o crescimento e o 

emprego e sobre a política de coesão 

europeia, contribuindo para a 

participação de Portugal nos fora 

internacionais sobre política regional, 

designadamente no âmbito da UE e da 

OCDE.

Elaborar contributo para o PNR/ Semestre Europeu.

Colaborar com outros serviços e 

entidades com vista ao 

desenvolvimento da informação 

estatística de base regional.

Identificar e promover análises 

relevantes sobre as intervenções 

estruturais para o crescimento e o 

emprego e sobre a política de coesão 

europeia, em matérias transversais 

e de relevância para o Acordo de 

Parceria.

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública,devidamente estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

UPR/NAAP

Adoptadas

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

Não*

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco

-

Não* Não* Não*

Prob. Oc.
Risco

Não* Não* Não* Não* Não*

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.

Não aplicável

- - - - - -

- - - - -

Não aplicável

-

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

 
 

 

 

  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc.

Risco

Núcleo
UPR/NAAP UPR/NEPT

Responsáveis: Diretor UPR / Coordenadora NAAP Responsáveis: Diretor UPR / Coordenador NEPT

Revisão/atualização do PGRCIC

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

Impacto 

Previsto

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

B. UNIDADE DE AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO ESTRATÉGICA − UAME 

 
 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no PGRCIC

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M

E E E E E E E

Risco

Responsáveis: Diretora UAME / Coordenadora NM

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, estabelecidos e 

normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

UAME/NA

Promover a prossecução das 

prioridades estratégicas definidas 

para a aplicação dos FEEI, através da 

avaliação dos seus resultados

UAME/NM

Sim

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Não*

Prob. Ocorrer

Não*

Risco

Promover a realização de ações de 

formação e disseminação de 

conhecimento, tendo em vista o 

desenvolvimento de competências e a 

capacitação da administração pública 

em matéria de avaliação de políticas e 

programas

Responsáveis: Diretora UAME / Coordenadora NA

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

No caso de "Não" classifique 

o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Monitorizar a articulação entre os FEEI 

e outros instrumentos e políticas 

comunitárias, na perspetiva de 

potenciar as sinergias entre ambos.

Adotadas

Sim

Avaliação da Execução do PGRCIC

Promover a prossecução das 

prioridades estratégicas definidas para 

a aplicação dos FEEI, através do 

acompanhamento sistemático das 

políticas cofinanciadas

Riscos identificados

Principais Atividades

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Coordenar a implementação do plano 

global de avaliação dos FEEI, 

acompanhando a preparação, 

lançamento e execução dos exercícios 

de avaliação aí previstos.

Promover a realização de estudos de 

avaliação na perspetiva da 

contribuição dos FEEI, em particular 

dos fundos da Política de Coesão, para 

a concretização dos objetivos 

estratégicos comunitários e nacionais.

Adotadas

Sim

Núcleo

Qualificação do Risco
(Elevado, Moderado, Fraco)

Desenvolver os instrumentos regulares 

de reporte sobre a implementação dos 

FEEI.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, estabelecidos e 

normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

Adotadas

Sim

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo identificados. 

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, estabelecidos e normalizados no Manual de 

Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços 

Fraco

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Adotadas

Sim

Impacto 

Previsto

AdotadasAdotadas

Sim

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Adotadas

Sim

Prob. Ocorrer

Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o



   
  

  
   

 
  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F

M M M M M M M

E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F

M M M M M M M

E E E E E E E

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Núcleo
UAME/NA UAME/NM

Responsáveis: Diretora UAME / Coordenadora NA Responsáveis: Diretora UAME / Coordenadora NM

Revisão/atualização do PGRCIC

Impacto 

Previsto

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Prob. OcorrerProb. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer



   
  

  
   

C. UNIDADE DE COORDENAÇÃO FEDER E FUNDO DE COESÃO – UCFFC 

 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E

F X F X

M M

E E

Fraco Fraco

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o Não* Não*

No caso de "Não" classifique 

o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto Previsto Impacto Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Supervisão da qualidade do trabalho realizado pelos controladores externos.

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

− Processo assente num SI específico para tratamento do EQ, com regras 

definidas em Manuais de Procedimentos;

− Pedidos de afetação - empréstimos - confirmados ex post pelo  BEI.

− Revisor Oficial de Contas (ROC) verifica as despesas incluídas em cada um 

dos pedidos de pagamento;

− A Autoridade Nacional valida as despesas incluídas em cada um dos pedidos 

de pagamento;

− Manual de procedimentos complementar aos manuais existentes para os 

diferentes programas;

− Checklist;

− Clara segregação de funções entre a verificação e a validação da despesa.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Sim Sim

- -

Adotadas

Riscos identificados Violação do dever de isenção. Violação do dever de isenção

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Avaliação da Execução do PGRCIC

Núcleo
UCFFC/NAP UCFFC/NCT

Responsáveis: Diretora da UCFFC / Coordenadora do NAP Responsáveis: Diretora da UCFFC / Coordenadora do NCT

Atribuições
Analisar as candidaturas e formular as propostas de operações a financiar 

no âmbito de contratos celebrados com o Banco Europeu de Investimento. 

Promover a boa execução dos fundos nos programas operacionais de 

Cooperação Territorial Europeia.

Principais Atividades

Análise dos pedidos de empréstimo para financiamento da contrapartida 

nacional dos investimentos apoiados no PT 2020, a apresentar à AD&C no 

âmbito do EQ BEI para o período do PT 2020.



   
  

  
   

 

  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E

F X F X

M M

E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E

F  F  

M M

E E

Situações de conflitos de 

interesses identificadas
- -

Impacto Previsto Impacto Previsto

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

- -

- -

- -

- -

Impacto Previsto Impacto Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Núcleo
UCFFC/NAP UCFFC/NCT

Responsáveis: Diretora da UCFFC / Coordenadora do NAP Responsáveis: Diretora da UCFFC / Coordenadora do NCT

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

- -

- -

Revisão/atualização do PGRCIC

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 



   
  

  
   

D. UNIDADE DE GESTÃO FINANCEIRA – UGF 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram 

eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

− Violação do dever de isenção e 

prossecução do interesse público;

− Conflitos de interesses.

− Falsificação praticada por funcionário

Fraco Fraco

− Atividade desenvolvida com 

base em SIEP e SI QREN-EQ/ 

SPTD2020/SIGC;

− Entrada em produção de 

SPTD2020 e de SIGC.

Assegurar a tramitação 

processual para efeito do 

pagamento da contrapartida 

nacional pelos PO, quando 

aplicável.

− Revisão/adaptação do manual 

para aplicação ao novo SI de 

Gestão de Crédito (SIGC).

− Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Sim

− Apuramento a partir de dados 

com base em SIEP/SPTD2020 e 

SIFSE2020; 

− Segregação de funções.

− Apuramento a partir de dados com 

base em SIEP/SPTD2020 e SIFSE2020; 

− Entrada em produção de SPTD2020;

− Segregação de funções.

− Implementação de um sistema 

automatizado de recolha, junto 

do IGCP, de elementos sobre os 

pagamentos efetuados (em 

análise).

− Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

− Segregação de funções.

Sim

Parcialmente Adotada

Fraco

Acompanhar os processos de 

recuperação voluntária, emissão 

de guias de reposição e 

formulação de plano prestacional, 

quando aplicável.

− Tráfico de influência;

− Violação do dever de isenção;

− Conflitos de interesses.

− Implementação do módulo de 

Previsões em SPTD2020;

− Garantir o cumprimento integral 

dos mecanismos de controlo 

identificados.

Não Aplicável

(A AD&C não está a realizar 

pagamentos de contrapartida 

nacional)

− Atividades desenvolvidas com 

base em SIEP/SPTD2020 e 

SIFSE2020;

− Segregação de funções;

− Procedimentos definidos em 

manual.

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Adotada

SimSim

− Falsificação praticada por 

funcionário;

− Conflitos de interesses.

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

− Atividades desenvolvidas com base em SI específico (Sistema de 

Informação da Entidade Pagadora);

− Entrada em produção de SPTD2020;

− Segregação de funções;

− Procedimentos definidos em manual;

− Nas situações em que não possa haver lugar à verificação 

automática da coerência NIF/NIB dos beneficiários junto do IGCP, 

foi criado um procedimento manual com vista a mitigar o risco de 

falsificação de dados por parte das AG.

Sim

-

UGF/NPF

Responsáveis: Diretora UGF / Coordenadora NPF

Parcialmente Adotada

− Atividades desenvolvidas com 

base em sistemas de informação 

específicos (SIQREN-EQ e SIGC);

− Segregação de funções;

− Procedimentos definidos em 

manual;

− Entrada em produção do SIGC.

Preparar a contratação dos 

financiamentos, disponibilizar às 

entidades mutuárias os 

montantes dos financiamentos e 

assegurar a gestão do serviço da 

dívida, nos casos em que a AD&C 

seja designada para exercer tais 

funções.

Desenvolver as verificações de 

suporte à regularidade dos 

pagamentos aos beneficiários e às 

transferências para as AG e os OI.

Assegurar os procedimentos 

necessários à recuperação de 

créditos a cargo da AD&C por 

reposição voluntária e instruir os 

processos para efeito da 

recuperação por via coerciva.

O módulo de Previsões em 

SPTD2020 carece de adaptações, 

não tendo esta intervenção  sido 

considerada prioritária.

É utilizada uma ferramenta 

alternativa para recolha das 

previsões das AG

Atendendo ao nível de 

especificidade e pormenor, quer 

em termos de negócio quer em 

termos informáticos, que esta 

tarefa exige, e face ao elevado 

volume de trabalho, não foi 

possível a sua conclusão.

--

Fraco

Garantir os procedimentos de 

contratação dos empréstimos 

reembolsáveis do BEI.

− Violação do dever de isenção;

− Conflitos de interesses.

Fraco

Adotada

Sim

Avaliação da Execução do PGRCIC

Formular previsões relativas aos 

fluxos financeiros, bem como 

analisar, acompanhar e manter 

atualizados e sistematizados os 

elementos respeitantes a esses 

fluxos.

Sistematizar os elementos 

necessários ao 

acompanhamento regular de 

fluxos financeiros, avaliando 

necessidades de acordo com as 

perspetivas de pedidos e 

recebimentos da CE.

− Violação do dever de isenção.

− Conflitos de interesses.
Riscos identificados

Principais Atividades

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Assegurar os fluxos financeiros 

relativos aos fundos da Política 

de Coesão, incluindo as 

transferências com a Comissão 

Europeia e o pagamento aos 

beneficiários das operações.

Monitorizar e gerir as contas 

tituladas pela AD&C relativas aos 

Fundos da Política de Coesão.

− Segregação de funções;

− Mecanismo de controlo interno 

que visa mitigar o risco de 

falsificação de dados por parte 

das AG e por técnicos da UGF.

Assegurar a gestão da 

contrapartida nacional associada 

à utilização dos fundos da Política 

de Coesão, inscrita no orçamento 

do Estado ou no orçamento da 

Segurança Social.

Assegurar as relações com o 

sistema bancário e com o IGCP e 

com a DGO.

UGF/NPF/NFF

Dir.UGF / Coord.NPF/NFF

Adotada

− Atividades desenvolvidas com 

base em SIEP/SPTD2020 e 

SIFSE2020;

− Entrada em produção de 

SPTD2020;

− Segregação de funções;

− Procedimentos definidos em 

manual.

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Recolher e sistematizar a 

informação relativa a 

empréstimos e aplicações 

financeiras

− Violação do dever de isenção.

− Conflitos de interesses.

Reportar anualmente ao 

Tribunal de Contas os créditos 

com origem na concessão de 

empréstimos ou execução de 

garantias prestadas, bem como 

de aplicações financeiras 

(Instrução n.º 1/2008).

Reverificar, por amostragem, os 

procedimentos de monitorização 

e gestão das contas tituladas pela 

AD&C relativas aos Fundos da 

Política de Coesão da 

responsabilidade do NFF.

Adotada

Fraco

− Atividades desenvolvidas com 

base em SIEP/SCD/SPTD2020 e 

SIFSE QREN e 2020;

− Segregação de funções.

Núcleo
UGF/NFF

Responsáveis: Diretora UGF / Coordenadora NFF

Verificar a coerência de 

informação remetida pelas AG 

nas situações em que é 

necessária a validação manual 

do binómio NIF/NIB.

− Falsificação praticada por 

funcionário.

− Conflitos de interesses.

Fraco

− Violação do dever de isenção.

− Falsificação praticada por 

funcionário.

− Conflitos de interesses.

Fraco
Qualificação do Risco
(Elevado, Moderado, Fraco)

Apurar informação relativa a 

fluxos financeiros relativos aos 

Fundos da Política de Coesão para 

efeitos de prestação de 

informação.

− Falsificação praticada por 

funcionário.

− Conflitos de interesses.

Fraco

Realizar a análise e validação 

dos pedidos de pagamento e 

pedidos de transferência para os 

Organismos Intermédios, 

submetidos pelas AG.

− Violação do dever de isenção;

− Conflitos de interesses.

− Violação do dever de isenção;

− Conflitos de interesses.

Fraco Fraco

Assegurar os procedimentos relativos à 

devolução/ restituição dos apoios 

concedidos pelos fundos da Política de 

Coesão e ainda pelos programas MFEEE 

ou outros instrumentos, programas ou 

iniciativas financeiras para que a AD&C 

seja designada com funções de 

entidade pagadora, designadamente 

por via da compensação através de 

pedidos de pagamento.

Sistematizar os elementos necessários 

para efeitos de devolução/ restituição 

de verbas indevidamente recebidas e 

realizar a recuperação por 

compensação através de pedidos de 

pagamento.

Exercer o cumprimento das funções de pagamento dos fundos da 

Política de Coesão, incluindo períodos de programações anteriores 

e de outros instrumentos, programas ou iniciativas financeiras 

para que seja designada a AD&C.

Sim

-

Sim Não AplicávelSim

- -

− Implementação do módulo de 

Cobrança Coerciva em SPTD2020;

− Garantir o cumprimento integral 

dos mecanismos de controlo 

identificados

AdotadaAdotada

-

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

- -

Adotada

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Adotada

Sim



   
  

  
   

 
 

 

  

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as 

novas medidas a 

implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Imp

acto 

Prev

isto

- - -

- - -

-

-

-

Risco
Prob. Ocorrer

- - -

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

-

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

- - - - - - - -

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

-

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

- - -

Situações de conflitos de 

interesses identificadas
- - - - - - -

Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

-

- - - - -

Prob. Ocorrer
Risco

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Não*Não*

- --- - -

Revisão/atualização do PGRCIC

Risco
Prob. Ocorrer

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

Não* Não*Não*Não*

-

Prob. Ocorrer
Risco

Risco Risco

-

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

-- - - -

-

-

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer
RiscoRisco

-

Risco
Prob. Ocorrer

Risco Risco

--

Impacto 

Previsto

-

Impacto 

Previsto

-

-

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

- - - - -

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

-

Prob. Ocorrer

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Não*

--

UGF/NPF

Responsáveis: Diretora UGF / Coordenadora NPF

Imp

acto 

Prev

isto

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

- -

Medidas Adotadas/ 

Mecanismos de controlo 

existentes

Medidas Preventivas propostas --

Prob. Ocorrer

Núcleo
UGF/NFF UGF/NPF/NFF

Responsáveis: Diretora UGF / Coordenadora NFF Dir.UGF / Coord.NPF/NFF

--

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer
Risco

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de 

fraude)

-

-

Prob. Ocorrer

-

Imp

acto 

Prev

isto

-

Não*

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não*Não*

Risco

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

E. UNIDADE DE CERTIFICAÇÃO – UC 

 
 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

(Adotada / Parcia lmente 

Adotada / Não Adotada)

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Manter a contabilidade dos 

montantes a recuperar e dos 

montantes retirados na 

sequência da anulação, na 

totalidade ou em parte, da 

participação numa operação.

Adotadas

Sim

-

Não*

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Decorrente das verificações, proceder às correções financeiras a 

que houver lugar, relativas aos apoios concedidos pelos Fundos da 

Política de Coesão e ainda pelos Programas de CTE, MFEEE e outros 

instrumentos, iniciativas e programas para que a AD&C seja 

designada com funções de certificação de despesa.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

− Procedimentos definidos na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e no Manual de 

Procedimentos da Autoridade de Certificação;

− Checklist  e evidências de todas as verificações;

− Validação do trabalho técnico pela Coordenadora do Núcleo e pela Diretora da Unidade; 

− Todos os procedimentos foram validados pela Autoridade de Auditoria e pela CE, no âmbito do 

exercício de Compliance Assessment  e posteriormente auditados pela AA;

− Todo o workflow  do processo de certificação das Contas fica registado no sistema de informação 

SIAC2020.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo interno 

identificados.  

Não*

Risco
Prob. Oc.

Sim

Impacto 

Previsto

Sim

Adotadas

No caso de "Não" classifique 

o risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

AdotadasAdotadas Adotadas

Sim

-

Não*

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Não*

Adotadas

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Adotadas

Decorrente das ações de 

controlo às AG/OI, elaborar os 

relatórios das ações de 

verificação e preenchimento de 

checklist , identificando, 

nomeadamente, as correções 

financeiras realizadas.

Adotadas

Sim

-

Não*

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Assegurar que os montantes 

recuperados devem ser 

restituídos ao Orçamento Geral 

da União Europeia antes do 

encerramento do programa 

operacional, mediante dedução 

à declaração de despesas 

seguinte.

Manter registos contabilísticos 

informatizados das despesas 

declaradas à Comissão Europeia.

Violação do dever de zelo. (Incumprimento dos procedimentos)

Elaborar e apresentar à 

Comissão Europeia declarações 

de despesas certificadas e 

pedidos de pagamento.

Não*

Elaborar do processo de Contas 

para apresentar à Autoridade de 

Auditoria e posterior envio à CE.

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
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Violação do dever de zelo. 

(Incumprimento dos procedimentos)

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Atribuições

Núcleo

Modelo de proposta, calendário e 

especificações previstas em 

regulamentação e/ou Manual de 

Procedimentos da AC.

Sim

Não*

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Fraco

- -

Certificar que as despesas 

declaradas estão em 

conformidade com as regras, 

comunitárias e nacionais, 

aplicáveis e foram incorridas em 

relação a operações 

selecionadas para 

financiamento, em conformidade 

com os critérios aplicáveis ao 

programa e com as regras 

nacionais e comunitárias.

Impacto 

Previsto

Risco

Certificar que a declaração de 

despesas apresentada à 

Comissão Europeia é exata, 

resulta de sistemas de 

contabilidade fiáveis e se baseia 

em documentos justificativos 

verificáveis.

Fraco

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Sim

-

Não*

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo interno identificados.  

AdotadasAdotadas

Risco

SimSim SimSim

Adotadas

-

Não*

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Prob. Oc.

- --

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Riscos identificados

Não*

Adotadas

Sim

Risco

Não*

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Oc. Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco

UC/NCDD

Responsáveis: Diretora UC / Coordenadora NCDD

Efetuar o controlo dos pedidos de 

pagamento apresentados pelas 

AG.

Formular previsões relativas aos fluxos 

financeiros externos, relativos à despesa 

a certificar à Comissão Europeia, bem 

como analisar, acompanhar e manter 

atualizados e sistematizados os 

elementos respeitantes a esses fluxos.

Principais Atividades

Realizar ações de controlo às 

AG/OI e elaborar os relatórios das 

ações de verificação e 

preenchimento de checklist .

-

Assegurar, para efeitos de 

certificação, que recebeu 

informações adequadas da 

Autoridade de Gestão sobre os 

procedimentos e verificações 

levados a cabo em relação às 

despesas constantes das 

declarações de despesas.

Ter em conta, para efeitos de 

certificação, os resultados de 

todas as auditorias efetuadas 

pela Autoridade de Auditoria, ou 

sob a sua responsabilidade, pela 

Comissão Europeia e pelo 

Tribunal de Contas Europeu.

Manter os registos dos fluxos financeiros 

atualizados nos Sistemas de Informação 

permitindo a elaboração de proposta, a 

enviar à CE, das previsões dos pedidos de 

pagamento esperados, por Fundo e por 

Programa, para o exercício financeiro em 

curso e para o exercício seguinte.

UC/NCFFC e NCFSE

Responsáveis: Diretora UC/ Coordenadores NCFFC e NCFSE

Assegurar o cumprimento das funções de Autoridade de Certificação do FEDER, FSE e FC e no âmbito dos programas de Cooperação Territorial Europeia, bem como de iniciativas comunitárias, do MFEEE, do FEAC e de outros instrumentos, iniciativas e programas para que venha a 

ser designada a AD&C.

− Violação do dever de zelo. (Incumprimento dos procedimentos)

−  Violação do dever de imparcialidade.

− Violação do dever de isenção.

Impacto 

Previsto

Violação do dever de zelo. (Incumprimento dos procedimentos)

Fraco

− Procedimentos definidos na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e no Manual de Procedimentos da Autoridade de Certificação;

− Checklist  e evidências de todas as verificações;

− Validação do trabalho técnico pelos Coordenadores dos Núcleo e pela Diretora da Unidade;

− Todos os procedimentos foram validados pela Autoridade de Auditorias (IGF) e pela Comissão Europeia, no âmbito do exercício de 

Compliance Assessment  e posteriormente auditados pela AA;

− Todo o workflow  do processo de certificação fica registado no sistema de SIAC2020; 

− O pagamento é realizado por outra unidade orgânica (segregação de funções).

Fraco

− Procedimentos definidos na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e no Manual de Procedimentos da Autoridade de Certificação;

− Checklist  e evidências de todas as verificações;

− Validação do trabalho técnico pelos Coordenadores dos Núcleo e pela Diretora da Unidade;

− Todos os procedimentos foram validados pela Autoridade de Auditorias (IGF) e pela Comissão Europeia, no âmbito do exercício de 

Compliance Assessment  e posteriormente auditados pela AA;

− Todo o workflow  do processo de certificação fica registado no sistema de SIAC2020; 

− O pagamento é realizado por outra unidade orgânica (segregação de funções).

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo interno identificados.  Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos de controlo interno identificados.  

-



   
  

  
   

 
 

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

Pro

b. 
F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E E

-

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

Risco

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

-

-

-

-

Risco Risco
Prob. Oc.

Responsáveis: Diretora UC / Coordenadora NCDD

-

-

- --

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

Prob. Oc.

Risco
Prob. Oc.

Risco
Prob. OcorrerProb. Oc.

Risco
Prob. Oc.

-

-

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

UC/NCDD

Revisão/atualização do PGRCIC

Núcleo

Prob. Oc.
Risco Risco

Prob. Oc.

-

-

-

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.
Risco

Prob. Oc.

-

Risco
Prob. Oc.

Risco

-

Risco

-

-

-

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

-

Risco

-

- - -

---

-

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Oc.

- -

Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

- -

Impacto 

Previsto

-

UC/NCFFC e NCFSE

- - - - -

- - - - - - -

-

- - - - - -

- -

-

-

Impacto 

Previsto

-

- - - -

-

A
ti

v
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Responsáveis: Diretora UC/ Coordenadores NCFFC e NCFSE

Medidas Preventivas propostas - - - - -

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

-

Risco
Prob. Oc.

Impacto 

Previsto

-

-

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

UNIDADE DE CONTROLO E AUDITORIA – UCA 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas 

indicar:

- Adotada

- Parcia lmente 

Adotada

- Não Adotada
As Medidas foram 

eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram 

a adoção das Medidas 

Propostas

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Principais Atividades

Riscos identificados

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Adotadas

Fraco

Realizar o controlo das operações cofinanciadas pelo FEDER e FC, no âmbito do Acordo de Parceria, de 

iniciativas comunitárias do MFEEE e de outros instrumentos, iniciativas e programas para que a AD&C 

venha a ser designada para o exercício dessas funções.

Adotadas

Participação de entidades diversas quer 

internamente, quer externamente.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Iniciativa e participação no 

processo de contratação de 

auditores externos.

− Violação do dever de 

imparcialidade.

− Violação do dever de isenção.

Fraco

Não Aplicável 

(não foram contratados 

auditores externos em 2020)

-

Compilação, análise e revisão 

das fichas remetidas por outras 

entidades.

Auditoria da amostra de operações no 

âmbito do FSE.

Iniciativa e participação no 

processo de contratação de 

auditores externos.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Conflitos de interesses.

Fraco

− Trabalho de campo realizado por equipas 

e não por técnico individual;

− Circuito e instrumentos de trabalho 

definidos no Manual de Procedimentos;

− Revisão do trabalho de campo pelos 

Coordenadores de Núcleo e pelo Diretor da 

Unidade;

− Atividade sujeita a auditorias regulares 

por entidades externas.

Fraco

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Procedimentos específicos do 

âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços.

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NPPC

Assegurar a participação da AD&C, nos grupos, 

comissões técnicas de auditoria ou, em geral, 

nas estruturas de articulação do sistema de 

auditoria e controlo dos Fundos da Política de 

Coesão e o relacionamento institucional com 

outras entidades de auditoria e controlo.

Participação em grupos, comissões técnicas de 

auditoria ou, em geral, nas estruturas de 

articulação do sistema de auditoria e controlo.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Acompanhamento das recomendações das 

auditorias a operações no âmbito do PT 

2020 e das respetivas correções 

financeiras.

Compilação das recomendações 

resultantes das auditorias em operações, 

avaliação do cumprimento das 

recomendações e circularização pelas AG.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

- Validação da informação pela Autoridade 

de Auditoria;

- A avaliação em causa é remetida às AG.

Intervir no processo de comunicação e acompanhamento dos casos 

de irregularidades no âmbito dos fundos da Política de Coesão.

Elaboração das fichas de CI 

resultantes das auditorias da 

Entidade de Auditoria Segregada  

(EAS).

UCA/NAFFC

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NAFFC

− Trabalho de campo realizado por equipas e não por técnico 

individual;

− Circuito e instrumentos de trabalho definidos no Manual 

Procedimentos, atualizado anualmente;

− Revisão do trabalho de campo pela Coordenadora do Núcleo e 

pelo Diretor da Unidade;

− Atividade sujeita a auditorias regulares por entidades externas.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Unidade/Núcleo

Adotada

Sim

Realização de auditorias no 

âmbito do MF EEE e outros.

Auditoria da amostra de 

operações no âmbito do FEDER e 

FC.

UCA/NAFSE

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NAFSE

Realizar o controlo das operações cofinanciadas pelo FSE, no âmbito do 

Acordo de Parceria, do Programa Nacional do Fundo para o Asilo Migração e 

Integração (FAMI), do Fundo para a Segurança Interna (FSI), do Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)/FEAC e de 

outros instrumentos, iniciativas e programas para que a Agência venha a ser 

designada para o exercício dessas funções.

Adotadas

Não Aplicável 

(não foram contratados 

auditores externos em 2020)

Sim -

UCA/NPPC

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Devido à pandemia COVID 19 não 

foi possível efetuar trabalho de 

campo junto dos beneficiários, 

tendo o mesmo sido executado 

on desk , através de pedidos aos 

beneficiários, por via eletrónica. 

No entanto, as medidas 

propostas foram aplicadas.

Devido à pandemia COVID 19 não 

foi possível efetuar trabalho de 

campo junto dos beneficiários, 

tendo o mesmo sido executado 

on desk , através de pedidos aos 

beneficiários, por via eletrónica. 

No entanto, as medidas 

propostas foram aplicadas.

Adotadas

Devido à pandemia COVID 19 não foi 

possível efetuar trabalho de campo junto 

dos beneficiários, tendo o mesmo sido 

executado on desk , através de pedidos aos 

beneficiários, por via eletrónica. No 

entanto, as medidas propostas foram 

aplicadas.

--

Sim

Adotadas

SimSim

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Sim

- Os procedimentos estão definidos em manuais de procedimentos;

- O processo é sujeito a supervisão da IGF;

- Todas as fichas são remetidas às AG e à AC.

Adotadas

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Conflitos de interesses.

Fraco

Sim

Procedimentos específicos do 

âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no 

Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços.



   
  

  
   

 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F x F x F x F X F X F x F x F x F x

M M M M M M M M M

E E E E E E E E E

Novos riscos 

identificados, incluindo o 

risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F

M M M M M M M M M

E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as 

medidas de prevenção 

existentes/ a 

implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F x F F F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M M M

E E E E E E E E E

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Devido à extinção do UCA/NPPC, 

esta atribuição foi afeta ao NAJC.

- Validação da informação pela 

Autoridade de Auditoria;

- A avaliação em causa é 

remetida às AG;

- Evidencia de todas as análises e 

decisões em sistema de 

informação.

− Trabalho de campo realizado por equipas 

e não por técnico individual;

− Circuito e instrumentos de trabalho 

definidos no Manual de Procedimentos;

− Revisão do trabalho de campo pelos 

Coordenadores de Núcleo e pelo Diretor da 

Unidade;

− Atividade sujeita a auditorias regulares 

por entidades externas.

- Validação da informação pela 

Autoridade de Auditoria;

- A avaliação em causa é 

remetida às AG;

- Evidencia de todas as análises e 

decisões em sistema de 

informação.

Risco

Impacto 

Previsto

A
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v
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fi

c
a
d

a
s

Auditoria da amostra de operações no 

âmbito do FAMI, FSI e FEAC.

Impacto 

Previsto

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Ocorrer
Risco

Impacto 

Previsto

Unidade/Núcleo
UCA/NAFFC

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Conflitos de interesses.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Devido à extinção do UCA/NPPC, esta 

atribuição foi afeta aos  núcleos NAFSE e 

NAFFC.

Prob. Ocorrer

Devido à extinção do UCA/NPPC, esta atribuição 

foi afeta ao NACD.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de 

fraude)

Devido à extinção do UCA/NPPC, 

esta atribuição foi afeta ao NAJC.

Avaliação do cumprimento das 

recomendações das auditorias a 

operações realizadas pela UCA 

no âmbito do PT 2020 e MFEEE e 

das respetivas correções 

financeiras.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Prob. Ocorrer
Risco

Avaliação do cumprimento das 

recomendações das auditorias a 

operações realizadas pela UCA 

no âmbito do PT 2020 e MFEEE e 

das respetivas correções 

financeiras.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Risco
Prob. Ocorrer

Prob. Ocorrer

Medidas Preventivas 

propostas 

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ 

Mecanismos de controlo 

existentes

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Risco

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NAFFC

Prob. Ocorrer

Revisão/atualização do PGRCIC

Risco

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco

UCA/NPPC

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NPPC

UCA/NAFSE

Responsáveis: Diretor UCA / Coordenadora NAFSE

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Impacto 

Previsto

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não* Não*



   
  

  
   

H. UNIDADE DE GESTÃO INSTITUCIONAL − UGI 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram 

eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

− Implementação de avaliação de 

fornecedores (definição de instrumento 

até dezembro 2019 e implementação em 

2020);

− Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Adotadas ou Parcialmente Adotadas?

--

Face ao elevado volume de trabalho e à 

necessidade de dar resposta a outras 

exigências legais, não foi possível 

concluir o Manual.

-

SimSim

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

− Procedimentos específicos da 

Contratação Pública definidos no Manual 

de Procedimentos de Aquisição de Bens e 

Serviços e Ajudas de Custo; 

− Vários níveis de controlo;

− Rotação dos Júris; 

− Sistematização da gestão de contratos 

em plataforma/ sistema próprio;

− Implementação de ações de verificação 

de procedimentos administrativos nos 

processos de aquisições de bens e 

serviços.

Principais Atividades

Assegurar a gestão financeira – 

contabilidade geral e analítica 

tesouraria.

Gestão dos processos de 

recrutamento e seleção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Processamento de Vencimentos 

e Ajudas de Custo.

Assegurar a gestão do património da 

Agência (CIBE, gestão do economato, 

manutenção das instalações), bem como 

a manutenção e atualização do seu 

inventário.

Efetuar a gestão dos recursos humanos da AD&C.

Gerir o património da AD&C e o que lhe 

estiver afeto, mantendo atual o seu 

inventário.

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Existência de vários níveis de validação e decisão;

− Nomeação de júris diferenciados para os diferentes concursos;

− Publicitação de todos os documentos de concurso;

− Documento matriz com instruções específicas para todo o 

processo para os júris;

− Implementação de ações de controlo interno para verificação de 

procedimentos administrativos nos processos de deslocações, 

nomeadamente no processamento de ajudas de custo.

Arrecadar as receitas e 

processar e liquidar as despesas 

inerentes ao exercício da 

atividade da AD&C.

UGI/NGRH

Responsáveis: Diretora UGI / Coordenadora NGRH

Gestão de contratos: acompanhamento 

permanente dos contratos existentes, 

nomeadamente, assegurar a 

manutenção de serviços, solicitação de 

manutenção e assistência técnica de 

equipamentos e entidades com as quais 

existem contratos de manutenção.

Assegurar a gestão financeira, a contabilidade orçamental e 

patrimonial, arrecadar as receitas e processar e liquidar as 

despesas inerentes ao exercício da atividade da AD&C.

Gestão de todo o processo de 

avaliação.

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Riscos identificados

Atribuições

M
e
d

id
a
s
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Núcleo
Responsáveis: Diretora UGI / Coordenadora NRFP

UGI/NRFP

Promover as aquisições necessárias ao 

funcionamento da AD&C.

Fraco

Parcialmente Adotadas

Devido ao impacto da pandemia COVID 

19 e à consequente necessidade de dar 

resposta a atividades não previstas, a 

que acresce a carência de recursos 

humanos. não foi implementada a 

avaliação de fornecedores.

Sim

-

Processamento da Assiduidade.

Adotadas

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Promoção da nomeação do CCA.

Adotadas

Sim

Desvio de bens.

Moderado

− Segregação de funções internas do 

NRFP definida a nível de procedimentos 

internos – cabimentos, verificação de 

contratação pública, processamentos e 

pagamentos;

− Consolidação de elementos 

financeiros, conciliação de contas;

− Cruzamento da contabilidade 

orçamental e patrimonial;

− Implementação de uma política de 

ausência de conflito de interesses;

− Implementação de medidas de controlo 

sistemático de património e inventário;

− Segregação de funções no economato.

− Normalização de procedimentos em 

Norma/Manual;

− Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Sim

-

Sim

Adotadas

Sim

-

Adotadas

Sim

-

AdotadasNão Aplicável

-

-

− Declaração de isenção dos membros dos júris;

− Sensibilização para as consequências de corrupção;

− Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Adotadas

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Segregação de funções internas do NRFP definida a nível de 

procedimentos internos – cabimentos, verificação de contratação 

pública, processamentos e pagamentos;

− Consolidação de elementos financeiros, conciliação de contas;

− Cruzamento da contabilidade orçamental e patrimonial;

− Implementação de uma política de ausência de conflito de 

interesses

− Verificação e controlo interno da integralidade dos dados;

− Promover o controlo trimestral por Fiscal Único.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Violação do dever de zelo. 

(Incumprimento procedimentos)

Moderado

Introdução de um nível de 

validação, por amostragem, no 

que respeita às ajudas de custo.

− Introdução de um nível extra de 

validação no que respeita ao 

processamento dos descontos;

− Garantir, em todas as 

circunstâncias, o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo interno identificados.

Adotadas

Sim

Assegurar a coordenação e o desenvolvimento dos processos de avaliação de desempenho.

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Gestão do processo apoiada no CCA;

− Decisões sujeitas sempre a validação por diferentes níveis 

hierárquicos previamente à sua operacionalização.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Gestão do processo apoiada no CCA;

− Decisões sujeitas sempre a validação por diferentes níveis 

hierárquicos previamente à sua operacionalização.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Preparação da informação a ser 

presente a Conselho Diretivo.

Não Aplicável

-

-

Coordenação da recolha de 

fichas de avaliação de todos os 

avaliadores.



   
  

  
   

 
 

  

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F F X F X F X F X F X F X F F X

M M M X M M M M M M M X M

E E E E E E E E E E E

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as 

novas medidas a 

implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E E

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não*Não*

Revisão/atualização do PGRCIC

Risco
Prob. Ocorrer

Risco Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ 

Mecanismos de controlo 

existentes

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Medidas Preventivas propostas 

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. OcorrerProb. Ocorrer

Não*

Risco

Não*

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de 

fraude)

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Núcleo
UGI/NRFP

Responsáveis: Diretora UGI / Coordenadora NRFP

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

UGI/NGRH

Responsáveis: Diretora UGI / Coordenadora NGRH

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

I. UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – USI 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no PGRCIC

Quanto à adoção das 

Medidas Propostas indicar:

- Adotada

- Parcia lmente Adotada

- Não Adotada

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E

F X F X F X

M M M

E E E

Fraco

− Levantamento de necessidades e definição das características 

técnicas;

− Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços.

Implementação, desenvolvimento e acompanhamento da evolução do SI do 

Portugal 2020 e SI Portugal 2030, tendo em conta as novas exigências 

regulamentares e tecnologia mais atual.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Implementação, desenvolvimento, e acompanhamento da evolução do 

Balcão, tendo em conta as novas exigências regulamentares e tecnologia 

mais atual.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco

− Gestão do projeto com mecanismos definidos – relatórios de progresso, 

workflow  bem definido, reuniões de pilotagem e sponsoring  pelo CD;

− Projetos envolvem, em regra, outras unidades orgânicas da AD&C;

-  Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição 

de Bens e Serviços.

Principais Atividades

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Riscos identificados

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

USI /NGRT

Responsáveis: Diretor USI / Coordenador NGRT

Contratação de serviços.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Assegurar a gestão, manutenção e atualização das plataformas física e 

tecnológica e das redes de comunicação do domínio da Agência, IP

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Responsáveis: Diretor USI / Coordenador NSIAP

Adotadas

Sim

Assegurar a implementação, desenvolvimento e manutenção do portal de 

acesso aos fundos europeus estruturais e de investimento – Balcão.
Atribuições

No caso de "Não" classifique 

o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Ocorrer
Risco

Impacto Previsto

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Núcleo
USI/NSIAPUSI/NGRT/NSIFSE/NSIAP

Desenvolver, implementar e manter atualizados os Sistemas de Informação 

necessários à aplicação dos fundos da Política de Coesão, do MFEEE e de 

outros instrumentos, programas ou iniciativas financeiras para que a 

Agência, IP venha a ser designada, assegurando a sua operacionalidade em 

todas as fases do ciclo de operação das candidaturas à avaliação de 

resultados.

Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Responsáveis: Diretor USI / Coordenadores NGRT, NSIFSE e NSIAP

Fraco

− Gestão do projeto com mecanismos definidos – relatórios de progresso, 

workflow  bem definido, reuniões de pilotagem e sponsoring  pelo CD;

− Projetos envolvem, em regra, outras unidades orgânicas da AD&C;

-  Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de Aquisição de 

Bens e Serviços.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Sim

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Sim

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

  
 

 

  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E

F F F X

M M M

E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E

F F F X

M M M

E E E

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 

Risco
Prob. Ocorrer

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

Responsáveis: Diretor USI / Coordenadores NGRT, NSIFSE e NSIAP

Risco
Prob. Ocorrer

-

Impacto Previsto
Impacto 

Previsto

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

-

- Definição de um ciclo de vida para a seleção, aquisição, manutenção 

e abate da infraestrutura tecnológica;

-  Atualização e envio regular do mapa de controlo das datas dos 

contratos.

Gestão e manutenção dos equipamentos dentro dos ciclos de vida 

úteis 

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Risco

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Responsáveis: Diretor USI / Coordenador NSIAP

Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

USI /NGRT

Responsáveis: Diretor USI / Coordenador NGRT

Revisão/atualização do PGRCIC

Núcleo

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de fraude)

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

USI/NGRT/NSIFSE/NSIAP

Risco

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

USI/NSIAP

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto Previsto



   
  

  
   

J. NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO − NAJC 

 

Medidas 

Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no 

PGRCIC 

Adoção das Medidas 

Propostas

(Adotada/ Parcia lmente 

Adotada/ Não Adotada)

As Medidas foram 

eficazes? (Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas 

Propostas 

Sim

-

Sim

Fraco

− Registo documental;

− Monitorização interna dos registos;

− Comunicação às Autoridades de Gestão 

e à UCA;

− Ações periódicas de controlo interno.

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

− Registo documental;

− Monitorização interna dos processos de 

execução fiscal desde a distribuição até à 

saída para o Serviço de Finanças 

competente;

− Registo da informação em base de dados 

e comunicação às Autoridades de Gestão 

e UGF;

− Ações periódicas de controlo interno.

− Conclusão do processo de 

implementação da ferramenta 

informática em desenvolvimento;

− Garantir o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Adotadas

-

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Riscos identificados

Principais Atividades

Sim

-

- Violação do dever de prossecução do 

interesse público; 

- Violação do dever de imparcialidade;

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Elaboração de pareceres, análise e 

tratamento de queixas, denúncias ou 

outras situações  indiciadoras de 

irregularidades.

Elaboração de certidões de dívida e 

promoção dos processos de cobrança 

coerciva.

Elaboração de ofícios-circulares, 

orientações e pareceres.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Adotadas

Fraco Fraco

− Registo documental;

− Monitorização interna dos registos;

− Comunicação às Autoridades de Gestão 

e à UCA;

− Ações periódicas de controlo interno.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Adotadas

Avaliação da Execução do PGRCIC 

NAJC

Responsável: Coordenador NAJC

Assegurar a implementação e reforço dos mecanismos suscetíveis de prevenir e 

reduzir o risco associado à gestão dos projetos e garantir o adequado 

funcionamento do Sistema de Gestão e Controlo.

Participar na elaboração de projetos normativos de enquadramento da 

intervenção nacional dos fundos e emitir pareceres e prestar informações 

sobre as questões de natureza jurídica, incluindo as suscitadas no âmbito 

das atividades da AD&C.

Participar na análise e preparação de 

projetos de diplomas legais relacionados 

com a atividade da Agência, procedendo 

aos necessários estudos jurídicos, bem 

como na elaboração de circulares, 

regulamentos, minutas de contratos ou 

outros documentos de natureza 

normativa do âmbito da AD&C.

Proceder à instrução de processos de 

averiguações, de inquérito e 

disciplinares, por determinação do 

Conselho Diretivo.

Assegurar a informação sobre a idoneidade e eventual existência de 

dívidas das entidades titulares de pedidos de financiamento.

Assegurar o acompanhamento dos 

processos em tribunal, sem prejuízo da 

representação da AD&C, pelo Ministério 

Público.

Núcleo

Promover, em articulação com a UGF, a 

recuperação, por via coerciva, dos 

créditos das entidades beneficiárias.
Atribuições

Preparação de projetos de 

diplomas legais e outros 

documentos de natureza 

normativa.

Elaboração de ofícios-circulares, 

orientações e pareceres.

Preparação de projetos de diplomas 

legais, regulamentos, orientações,  

minutas de contratos e outros 

documentos de natureza normativa.

Instrução de processos de averiguações, 

de inquérito e disciplinares.

Elaboração de pareceres a 

instruir os procedimentos em 

sede de atribuição dos códigos 

de idoneidade impeditivos ou 

restritivos do acesso a apoios 

dos Fundos da Politica de 

Coesão.

Manter atualizada a informação sobre 

eventual existência de dívidas aos  

Fundos da Politica de Coesão, nas bases 

de dados da AD&C. 

Assegurar, nos termos do mandato 

conferido pelo Conselho Diretivo, o 

patrocínio judicial da AD&C em 

processos a correr em tribunal, no 

âmbito do contencioso administrativo,  

tributário, civil e penal.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de 

imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco

− Atuação submetida ao princípio da legalidade e dever de fundamentação 

dos atos administrativos;

− Decisões sujeitas sempre a validação por diferentes níveis hierárquicos 

previamente à sua operacionalização 

− O registo documental, a gestão de processos e a sua monitorização 

constituem mecanismos de controlo interno;

− Ações periódicas de controlo interno.

− Atuação submetida ao princípio da 

legalidade e dever de fundamentação dos 

atos administrativos;

− Decisões sujeitas sempre a validação 

por diferentes níveis hierárquicos 

previamente à sua operacionalização 

− O registo documental, a gestão de 

processos e a sua monitorização 

constituem mecanismos de controlo 

interno;

− Ações periódicas de controlo interno.

− Atuação submetida ao princípio da 

legalidade e dever de fundamentação 

dos atos administrativos;

− Decisões sujeitas sempre a validação 

por diferentes níveis hierárquicos 

previamente à sua operacionalização 

− O registo documental, a gestão de 

processos e a sua monitorização 

constituem mecanismos de controlo 

interno;

− Ações periódicas controlo interno.

− Registo documental;

− Monitorização interna dos 

registos, designadamente para 

verificação do cumprimento dos 

prazos e formalidades;

− Verificação e controlo pela 

coordenação do núcleo;

− Registo da informação em 

base de dados e comunicação 

às Autoridades de Gestão, UCA 

e UGF;

− Ações periódicas de controlo 

interno.

− Registo documental;

− Monitorização interna dos registos, 

designadamente para verificação do 

cumprimento dos prazos e formalidades;

− Verificação e controlo pela 

coordenação do núcleo;

− Registo da informação em base de 

dados e comunicação às Autoridades de 

Gestão, UCA e UGF;

− Ações periódicas de controlo interno.

− Registo documental;

− Monitorização interna dos processos de 

contencioso, verificação do cumprimento 

dos prazos de formalidades;

− Verificação e controlo pela 

coordenação do núcleo;

− Ações periódicas de controlo interno.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

− Conclusão do processo de 

implementação da ferramenta 

informática em 

desenvolvimento;

− Garantir o cumprimento 

integral dos mecanismos de 

controlo identificados.

− Conclusão do processo de 

implementação da ferramenta 

informática em desenvolvimento;

− Garantir o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados.

Adotadas Adotadas Adotadas Adotadas Adotadas Parcialmente adoptadas Adotadas

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

- - - - -

Não estar ainda criada a ferramento 

informática que permita a comunicação 

às AG e a UGF, no que respeita às 

idoneidades

-



   
  

  
   

 
 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X F X F X F X F X F X

M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M

E x E E E E E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as 

novas medidas a 

implementar

F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E F M E

F x F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M

E E E E E E E E E E

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Situações de conflitos de 

interesses identificadas

− Violação do dever de imparcialidade.

− Violação do dever de isenção.

Núcleo
NAJC

Responsável: Coordenador NAJC

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Assegurar o apoio das  unidades orgânicas 

da AD&C em matéria de contratação 

pública / Tramitação de procedimentos de 

contratação pública

Medidas Adotadas/ 

Mecanismos de controlo 

existentes

Medidas Preventivas propostas 

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o ri sco de fraude)

A intervenção do NAJC na tramitação dos 

procedimentos de contratação pública 

encontra-se segmentada, quer pela 

assumpção desta responsabilidade em 

conjunto com outra UO (UGI), quer pela 

intervenção do NAJC, que se confina à 

valdação juridica das peças do 

procedimento, não intervindo na fase de 

lançamento do procedimento.

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Procedimentos específicos do âmbito da 

Contratação pública, estabelecidos e 

normalizados no Manual de 

Procedimentos de Aquisição de Bens e 

Serviços.

Risco
Prob. Ocorrer

Risco

Não* Não* Não* Não* Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Revisão/atualização do PGRCIC

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

RiscoRisco

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

No caso de "Não" 

classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Prob. Ocorrer
Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer

Não* Não*Não* Não* Não*

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer
Risco

Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



   
  

  
   

K. NÚLEO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E AUXÍLIOS DE ESTADO − NCPAE 

 
 

 

Medidas Adotadas/Mecanismos 

de controlo existentes

Medidas Propostas no PGRCIC 

Quanto à adoção das Medidas 

Propostas

(Adotada/ Parcia lmente 

Adotada/ Não Adotada)

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a 

adoção das Medidas Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E F M E F M E

F X F X F X F X F X

M M M M M

E E E E E

NCPAE

ResponsáveL: Coordenadora do NCPAE

Avaliação da Execução do PGRCIC

Núcleo

Assegurar o apoio das  unidades orgânicas da 

AD&C em matéria de contratação pública.

− Violação do dever de imparcialidade.

− Violação do dever de isenção.

Fraco

Definir e manter atualizado o registo central de auxílios  de minimis e exercer o controlo da acumulação de apoios financeiros e fiscais concedidos nesse âmbito.

Garantir, em todas as circunstâncias, o 

cumprimento integral dos mecanismos de 

controlo identificados. 

Atividades relacionadas com a aquisição de 

bens e serviços.

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Sim

Adotadas Adotadas

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Qualificação do Risco

(Elevado, Moderado, Fraco)

Riscos identificados

Principais Atividades

No caso de "Não" classifique o 

risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Adotadas Adotadas

Atribuições

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Sim

Não*

Adotadas

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

 - Controlo cruzado das listas de apoios registados com as listas das entidades 

concendentes;

 - Atividade suportada numa aplicação informática designada por Registo Central 

de auxílios de minimis .

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

Sim

 - Controlo cruzado das listas de apoios registados com as listas das entidades 

concendentes;

 - Atividade suportada numa aplicação informática designada por Registo Central 

de auxílios de minimis .

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos mecanismos 

de controlo identificados. 

Garantir a regularidade do limite de 

acumulação de auxílios de minimis.

Analise dos diversos enquadramentos 

dos auxílios de minimis que são objeto 

de concessão pelas entidades 

concedentes.

Acreditação das entidades 

concedentes na aplicação informática.

Acrediação das medidas e dos 

programas enquadradores.

Violação do dever de isenção. Violação do dever de isenção. Violação do dever de isenção. Violação do dever de isenção.

Fraco Fraco Fraco Fraco

Procedimentos específicos do âmbito da 

Contratação pública, estabelecidos e 

normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Sim

Não*

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Sim

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida



   
  

  
   

 

 
  

Novos riscos identificados, 

incluindo o risco de fraude

F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F

M M M M M

E E E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas  

medidas a implementar

F M E F M E F M E F M E F M E

F F F F F

M M M M M

E E E E E

NCPAE

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

ResponsáveL: Coordenadora do NCPAE

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Situações de conflitos de interesses 

identificadas

Risco
Prob. Ocorrer

Medidas Preventivas propostas 

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a 

ocorrência de riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Prob. Ocorrer

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Medidas Adotadas/ Mecanismos de 

controlo existentes

Núcleo

Revisão/atualização do PGRCIC
A

ti
v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Risco
Prob. Ocorrer

Impacto 

Previsto

Risco
Prob. Ocorrer



   
  

  
   

L. NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – NCD 

 

Medidas Adotadas/Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Propostas no PGRCIC

Quanto à adoção das Medidas 

Propostas indicar:

(Adotada / Parcia lmente 

Adotada / Não Adotada)

As Medidas foram eficazes?

(Sim/Não)

Razões que dificultaram a adoção 

das Medidas Propostas 

O Risco foi eliminado?

(Sim/Não)

F M E F M E F M E

F X F X F X

M M M

E E E

R
e
a
v
a
li
a
ç
ã
o

 d
o

 R
is

c
o

Risco

Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

M
e
d

id
a
s
 P

re
v
e
n

ti
v
a
s

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral 

dos mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Qualificação do Risco
(Elevado, Moderado, Fraco)

Riscos identificados

Principais Atividades

Sim

Risco

Impacto 

Previsto

Probabilidade Ocorrer

No caso de "Não" classifique o risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Probabilidade Ocorrer
Risco

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

* O risco é inerente à  atividades  desenvolvida

Probabilidade Ocorrer

Não*

Avaliação da Execução do PGRCIC 

Núcleo

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

- Violação do dever de imparcialidade.

- Violação do dever de isenção.

NCD

Responsável: Coordenadora do NCD

Assegurar a promoção da imagem institucional da AD&C.

Garantir o desenvolvimento do site  da AD&C.

Definir e coordenar a aplicação da estratégia de comunicação 

dos Fundos da Política de Coesão.

Desenvolver e divulgar o portal do Portugal 2020.

Coordenar a estratégia de comunicação interna da AD&C.

Realizar um encontro de colaboradores com vista à coesão e 

alinhamento interno.

Atribuições

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral dos 

mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

Não*

Fraco Fraco

 Procedimentos específicos do âmbito da Contratação pública, 

estabelecidos e normalizados no Manual de Procedimentos de 

Aquisição de Bens e Serviços e Ajudas de Custo.

Não*

Garantir, em todas as circunstâncias, o cumprimento integral 

dos mecanismos de controlo identificados. 

Adotadas

SimSim

Fraco



   
  

  
   

 
 

 

 

 

Novos riscos identificados, incluindo 

o risco de fraude

F M E F M E F M E

F F F

M M M

E E E

Relativamente aos Riscos 

identificados quais as novas 

medidas a implementar

F M E F M E F M E

F F F

M M M

E E E

Núcleo
NCD

Responsável: Coordenadora do NCD

Revisão/atualização do PGRCIC

Medidas Adotadas/ Mecanismos de 

controlo existentes

Medidas Preventivas propostas 

Qualificação do Risco

(Inseri r X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Novas Atividades que podem 

potencialmente suscitar a ocorrência de 

riscos 

Riscos identificados 

(incluindo o risco de fraude)

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Risco
Probabilidade Ocorrer

Risco
Probabilidade Ocorrer

Risco
Probabilidade Ocorrer

Situações de conflitos de interesses 

identificadas

Qualificação do Risco

(Inserir X)

(Fraco, Médio, Elevado)

Risco
Probabilidade Ocorrer

Risco
Probabilidade Ocorrer

Risco
Probabilidade Ocorrer

A
ti

v
id

a
d

e
s
  
já

 i
d

e
n

ti
fi

c
a
d

a
s

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto

Impacto 

Previsto



 

  
   

ANEXO II – Lista de riscos/infrações de corrupção 

Tipologias de infrações de corrupção 
  

Código Penal, DL n.º 48/95, de 15 de março 
Código de Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
Recomendação do CPC – Gestão de Conflitos de Interesse no Setor Público, de 7 de novembro de 2012 
Recomendação do CPC – Prevenção de Riscos de Corrupção na Contratação Pública, de 7 de janeiro de 2015 

 
 

 Infração Conceito 
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Corrupção ativa 
Artigo 374.º 

Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou 
prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou com conhecimento daquele, vantagem 
patrimonial ou não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do artigo 373.º.  

Corrupção passiva 
Artigo 373.º 

O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a 
sua promessa, para a prática de um qualquer ato ou omissão, contrários aos deveres do 

cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação.  

Cr
im

es
 c

on
ex

os
 

 (
Có

di
go

 P
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al
) 

Abuso de Poder 
 Artigo 382.º 

O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar de poderes ou 
violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, 
benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa.  

Tráfico de influência 

 Artigo 335.º 

Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou 
aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua 

promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer entidade pública. 

Peculato 
Artigo 375.º 

O funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de 
dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja 
na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções.  

Peculato de uso 
Artigo 376.º 

1 – O funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins alheios 

àqueles a que se destinem, de veículos ou de outras coisas móveis de valor apreciável, 
públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou lhe forem 
acessíveis em razão das suas funções. 
2 – Se o funcionário, sem que especiais razões de interesse público o justifiquem, der a 
dinheiro público destino para uso público diferente daquele a que está legalmente afetado.  

Concussão 
Artigo 379.º 

O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de fato delas decorrentes, 
por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, receber,  para si, 
para o Estado ou para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da 
vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, ou seja superior à devida, 

nomeadamente contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima.  

Suborno 
 

Artigo 363.º 

Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa de 
vantagem patrimonial ou não patrimonial, a praticar os fatos previstos nos artigos 359.º ou 
360.º, sem que estes venham a ser cometidos. 

Participação económica  
em negócio 
Artigo 377.º 

1 – O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação 

económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em 
parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender ou realizar.  
2 – O funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, vantagem 
patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo a interesses de que tinha, por força das 
suas funções, no momento do ato, total ou parcialmente, a disposição, administração ou 

fiscalização, ainda que sem os lesar.  



 

  
   

 Infração Conceito 

in
fr

aç
õe

s 
co

ne
xa

s:
 c

ri
m

es
 c

on
tr

a 
o 

se
to

r 
pú

bl
ic

o 
 

(C
ód

ig
o 

Pe
na

l)
 

Apropriação ilegítima de 
bens públicos 

Artigo 234.º 

1 – Quem, por força do cargo que desempenha, detiver a administração, gerência ou simples 
capacidade de dispor de bens do setor público ou cooperativo, e por qualquer forma deles se 
apropriar ilegitimamente ou permitir intencionalmente que outra pessoa ilegitimamente se 

aproprie.   
2 – A tentativa é punível.  

Administração danosa 

Artigo 235.º 

1 – Quem, infringindo intencionalmente normas de controlo ou regras económicas de uma 
gestão racional, provocar dano patrimonial importante em unidade económica do setor 

público ou cooperativo  
2 – A punição não tem lugar se o dano se verificar contra a expetativa fundada do agente.  

Violação de segredo  
por funcionário  

Artigo 383.º 

1 – O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que tenha 
tomado conhecimento ou que lhe tenha sido confiado no exercício das suas funções, ou cujo 
conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerce, com intenção de obter, para si 
ou para outra pessoa, benefício, ou com a consciência de causar prejuízo ao interesse público 

ou a terceiros.  
2 – Se o funcionário praticar o fato previsto no número anterior criando perigo para a vida ou 
para a integridade física de outrem ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado.  

Falsificação praticada  
por funcionário 

Artigo 257.º 

O funcionário que, no exercício das suas funções:  
 a) Omitir em documento, a que a lei atribui fé pública, fato que esse documento se destina a 
certificar ou autenticar; ou  
 b) Intercalar ato ou documento em protocolo, registo ou livro oficial, sem cumprir as 
formalidades legais;  

com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, ou de obter para si ou para 
outra pessoa benefício ilegítimo.  

Usurpação de funções  
Artigo 358.º 

Quem:  
 a) Sem para tal estar autorizado, exercer funções ou praticar atos próprios de funcionário, 
de comando militar ou de força de segurança pública, arrogando-se, expressa ou 

tacitamente, essa qualidade;  
 b) Exercer profissão ou praticar ato próprio de uma profissão para a qual a lei exige título 
ou preenchimento de certas condições, arrogando-se, expressa ou tacitamente, possuí-lo ou 
preenchê-las, quando o não possui ou não as preenche; ou  

 c) Continuar no exercício de funções públicas, depois de lhe ter sido oficialmente notificada 
demissão ou suspensão de funções. 

Abuso de confiança  

 Artigo 205.º 

1 – Quem ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido entregue por título 
não translativo da propriedade.  

2 – A tentativa é punível.  
5 – Se o agente tiver recebido a coisa em depósito imposto por lei em razão de ofício, 
emprego ou profissão, ou na qualidade de tutor, curador ou depositário judicial.  
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Garantias de Imparcialidade, 
Secção II, Incompatibilidades 

com outras funções,  
Artigo 20.º 

As funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade.  

Garantias de Imparcialidade, 

Secção II, Acumulação com 
outras funções públicas  

Artigo 21.º 

1 – O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas não 

remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto interesse público.  
 2 – O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas 
remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto interesse público e apenas nos 
seguintes casos:  
 a) Participação em comissões ou grupos de trabalho;  

 b) Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros órgãos 
colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos;  
 c) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em despacho dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da 

educação e que, sem prejuízo do cumprimento da duração semanal do trabalho, não se 
sobreponha em mais de um quarto ao horário inerente à função principal;  
 d) Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras 
atividades de idêntica natureza. 

Garantias de Imparcialidade,  
Secção II, Acumulação com 

Funções ou atividades 
privadas  

Artigo 22.º 

1 – O exercício de funções públicas não pode ser acumulado com funções ou atividades 

privadas, exercidas em regime de trabalho autónomo ou subordinado, com ou sem 
remuneração, concorrentes, similares ou conflituantes com as funções públicas.  
 2 – Para efeitos do disposto no artigo anterior, consideram-se concorrentes, similares ou 
conflituantes com as funções públicas as atividades privadas que, tendo conteúdo idêntico ao 
das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou 

habitual e se dirijam ao mesmo círculo de destinatários.  
 3 – O exercício de funções públicas pode ser acumulado com funções ou atividades privadas 
que:  
 a) Não sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas;  

 b) Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das 
funções públicas;  
 c) Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções 
públicas;  
 d) Não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos.  
 4 – No exercício das funções ou atividades privadas autorizadas, os trabalhadores da 
Administração Pública não podem praticar quaisquer atos contrários aos interesses do 
serviço a que pertencem ou com eles conflituantes.  
 5 – A violação do disposto no número anterior determina a revogação da autorização para 

acumulação de funções, constituindo ainda infração disciplinar grave.  
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Garantias de Imparcialidade, 
Secção II, Proibições 

Específicas 

Artigo 24.º 

1 – Os trabalhadores não podem prestar a terceiros, por si ou por interposta pessoa, em 
regime de trabalho autónomo ou subordinado, serviços no âmbito do estudo, preparação ou 
financiamento de projetos, candidaturas ou requerimentos que devam ser submetidos à sua 

apreciação ou decisão ou à de órgãos ou serviços colocados sob sua direta influência.  
 2 – Os trabalhadores não podem beneficiar, pessoal e indevidamente, de atos ou tomar 
parte em contratos em cujo processo de formação intervenham órgãos ou unidades 
orgânicas colocados sob sua direta influência.  
 3 – Para efeitos do disposto nos números anteriores, consideram-se colocados sob direta 

influência do trabalhador os órgãos ou serviços que:  
 a) Estejam sujeitos ao seu poder de direção, superintendência ou tutela;  
 b) Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados;  
 c) Tenham sido por ele instituídos, ou relativamente a cujo titular tenha intervindo como 
representante do empregador público, para o fim específico de intervir nos procedimentos 

em causa;  
 d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele designados;  
 e) Cujo titular ou trabalhadores neles integrados tenham, há menos de um ano, sido 
beneficiados por qualquer vantagem remuneratória, ou obtido menção relativa à avaliação 
do seu desempenho, em cujo procedimento ele tenha tido intervenção;  

 f) Com ele colaborem, em situação de paridade hierárquica, no âmbito do mesmo órgão ou 
serviço.  
 4 – Para efeitos das proibições constantes dos n.ºs 1 e 2, é equiparado ao trabalhador:  
 a) O seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e descendentes em qualquer 

grau, colaterais até ao segundo grau e pessoa que com ele viva em união de facto;  
 b) A sociedade em cujo capital o trabalhador detenha, direta ou indiretamente,  por si 
mesmo ou conjuntamente com as pessoas referidas na alínea anterior, uma participação não 
inferior a 10 /prct..  
 5 – A violação dos deveres referidos nos n.ºs 1 e 2 constitui infração disciplinar grave.  

 6 – Para efeitos do disposto no Código do Procedimento Administrativo, os trabalhadores 
devem comunicar ao respetivo superior hierárquico, antes de tomadas as decisões, 
praticados os atos ou celebrados os contratos referidos nos n.ºs 1 e 2, a existência das 
situações referidas no n.º 4.  
 7 – É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 51.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na 
redação atual. 

  

 Infração Conceito 



 

  
   

 Infração Conceito 

In
fr

aç
õe

s 
co

ne
xa

s:
 in

fra
çõ

es
 

dis
cip

lin
ar

es
 

do
 t

ra
ba

lha
do

r 
em

 fu
nç

õe
s 

pú
bli

ca
s 

(Le
i G

er
al 

de
 T

ra
ba

lho
 e

m
 F

un
çõ

es
 P

úb
lica

s 
- L

TP
F

) 

Garantias de Imparcialidade, 
Secção II, Deveres do 

trabalhador 

Artigo 73.º 

1 – O trabalhador está sujeito aos deveres previstos na presente lei, noutros diplomas legais 
e regulamentos e no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que lhe seja 

aplicável.  
 2 – São deveres gerais dos trabalhadores:  

 a) O dever de prossecução do interesse público;  
 b) O dever de isenção;  

 c) O dever de imparcialidade;  
 d) O dever de informação;  
 e) O dever de zelo;  
 f) O dever de obediência;  
 g) O dever de lealdade;  

 h) O dever de correção;  
 i) O dever de assiduidade;  
 j) O dever de pontualidade.  

 3 – O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no respeito pela 
Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.  

 4 – O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias 
ou outras, para si ou para terceiro, das funções que exerce.  
 5 – O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com equidistância 
relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem discriminar positiva ou 
negativamente qualquer deles, na perspetiva do respeito pela igualdade dos cidadãos.  

 6 – O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a informação 
que seja solicitada, com ressalva daquela que, naqueles termos, não deva ser divulgada.  
 7 – O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as 
ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo 
com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando as competências que tenham sido 

consideradas adequadas.  
 8 – O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores 
hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal.  
 9 – O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com subordinação aos 
objetivos do órgão ou serviço.  

 10 – O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços 
e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.  
 11 – Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer ao serviço 
regular e continuamente e nas horas que estejam designadas.  

 12 – O trabalhador tem o dever de frequentar ações de formação e aperfeiçoamento 
profissional na atividade em que exerce funções, das quais apenas pode ser dispensado por 
motivo atendível.  
 13 – Na situação de requalificação, o trabalhador deve observar os deveres especiais 
inerentes a essa situação. 
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Garantias de Imparcialidade, 
Secção VI: Casos de 

impedimentos de titulares de 
órgãos e de agentes da 

Administração Pública, Artigo 
69.º 

1 – Salvo o disposto no n.º 2, os titulares de órgãos da Administração Pública e os respetivos 

agentes, bem como quaisquer outras entidades que, independentemente da sua natureza, se 
encontrem no exercício de poderes públicos, não podem intervir em procedimento 
administrativo ou em ato ou contrato de direito público ou privado da Administração Pública, 
nos seguintes casos:  
a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou como gestor de negócios de 

outra pessoa;  
 b) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, nele 
tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges, algum parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, 

em como qualquer pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual tenham 
uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil;  
 c) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, 
tenham interesse em questão semelhante à que deva ser decidida, ou quando tal situação 
se verifique em relação a pessoa abrangida pela alínea anterior;  

 d) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou haja dado 
parecer sobre questão a resolver;  
 e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o seu cônjuge ou 
pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente ou afim em linha 
reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam 

em economia comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou 
apadrinhamento civil;  
 f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou 
proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção destas.  

2 – Excluem-se do disposto no número anterior: 

a) As intervenções que se traduzam em atos de mero expediente, designadamente atos 
certificativos;  
b) A emissão de parecer, na qualidade de membro do órgão colegial competente para a 
decisão final, quando tal formalidade seja requerida pelas normas aplicáveis;  
c) A pronúncia do autor do ato recorrido, nos termos do n.º 2 do artigo 195.º.  

3 – Sob pena das sanções cominadas pelos n.os 1 e 3 do artigo 76.º, não pode haver lugar, no 
âmbito do procedimento administrativo, à prestação de serviços de consultoria, ou outros, a 
favor do responsável pela respetiva direção ou de quaisquer sujeitos públicos da relação 
jurídica procedimental, por parte de entidades relativamente às quais se verifique qualquer 
das situações previstas no n.º 1, ou que hajam prestado serviços, há menos de três anos, a 

qualquer dos sujeitos privados participantes na relação jurídica procedimental. 
4 – As entidades prestadoras de serviços no âmbito de um procedimento devem juntar uma 
declaração de que se não encontram abrangidas pela previsão do número anterior.  
5 – Sempre que a situação de incompatibilidade prevista no n.º 3 ocorrer já após o início do 

procedimento, deve a entidade prestadora de serviços comunicar desde logo o facto ao 
responsável pela direção do procedimento e cessar toda a sua atividade relacionada com o 
mesmo. 
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Conflitos de interesses 
(Recomendação CPC, de 

7/11/2012) 

«(…) 
1 – Introdução – enquadramento e noções de conflitos de interesses 
Na linha das noções que têm sido apresentadas pelos principais organismos internacionais, 

como a ONU, a OCDE e o GRECO (Conselho da Europa), o conflito de interesses no sector 
público pode ser definido como qualquer situação em que um agente público, por força do 
exercício das suas funções, ou por causa delas, tenha de tomar decisões ou tenha contacto 
com procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou que 
possam estar em causa, interesses particulares seus ou de terceiros e que por essa via 

prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que 
tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que 
são devidos ao exercício de funções públicas. (…)» 
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Contratação Pública 

(Recomendação CPC, de 
7/01/2015) 

«(…) 
1 – Reforçar a atuação na identificação, prevenção e gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas nos contratos públicos, quanto à sua formação e execução, devendo em 

especial fundamentar-se sempre a escolha do adjudicatário; 
2- Incentivar a existência de recursos humanos com formação adequada para a elaboração e 
aplicação das peças procedimentais respetivas, em especial do convite a contratar, do 
programa do concurso e do caderno de encargos; 

3 – Garantir a transparência dos procedimentos de contratação pública, nomeadamente 
através da publicidade em plataformas eletrónicas nos teremos legais;  
4 – Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de 
interesse na contratação pública; 
5 – Reduzir o recurso ao ajuste direto, devendo quando observado ser objeto de especial 

fundamentação e ser fomentada a concorrência através da consulta a mais de um 
concorrente; 
6 – Solicitar aos órgãos de fiscalização, controlo e inspeção do Setor Público nas suas ações, 
com especial atenção à matéria objeto desta recomendação. 
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PREÂMBULO 

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. (AD&C) é um instituto público de regime 

especial, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, com capacidade 

jurídica de intervenção sobre todo o território nacional, que se situa na esfera da administração 

indireta do Estado, integrando a Presidência do Conselho de Ministros (PCM) e atuando sob 

superintendência e tutela do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. 

A AD&C tem por missão coordenar a política de desenvolvimento regional, assegurar a 

coordenação geral dos fundos europeus estruturais e de investimento, garantir uma maior 

coordenação das opções de macro programação financeira e reforçar a racionalidade económica 

e a sustentabilidade financeira dos investimentos cofinanciados. 

De forma complementar à sua visão - “Ser o centro de competências na Política de 

Desenvolvimento Regional e de Coesão e na aplicação dos Fundos Europeus” - a AD&C adotou 

ainda como valores estruturantes do comportamento organizacional quotidiano: a inovação, a 

transparência, a cooperação e a qualidade. 

A atividade desenvolvida consubstancia-se, assim, num serviço de interesse público geral, o que 

reforça a exigência do mais absoluto rigor e transparência na sua atuação, conferindo a todos os 

que nela trabalham ou que com ela se relacionam uma responsabilidade acrescida no que 

respeita à sua conduta e ao seu desempenho. 

Neste contexto, o presente Código de Ética e de Conduta constitui uma ferramenta na qual se 

inscrevem os princípios e normas de comportamento que pautam a atuação da AD&C e dos seus 

trabalhadores, quer no âmbito da prossecução da sua missão, quer no exercício das atividades 

que lhe servem de suporte, a que os trabalhadores se encontram sujeitos e que devem assumir 

como intrinsecamente seus, refletindo-os na relação profissional que estabelecem entre si e com 

terceiros. 
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 1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O Código de Ética e Conduta aplica-se a todos os trabalhadores que desempenham funções na 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., os quais, independentemente do regime de 

contratação, posição hierárquica ou unidade orgânica em que se enquadrem, devem observar os 

princípios e normas nele constantes no âmbito da sua atividade profissional.  

Todos os trabalhadores devem, assim, sentir-se identificados com o Código e comprometer-se à 

sua observância, pautando a sua atuação por comportamentos eticamente sustentados, não 

devendo negligenciar o impacte que as suas decisões, formas de atuação e comportamentos, por 

ação ou omissão, possam ter sobre todos os intervenientes. Neste contexto foi este Código objeto 

de consulta interna antes da sua aprovação pelo Conselho Diretivo.  

Este Código visa ainda contribuir para o reforço da cultura organizacional, promovendo uma 

política de responsabilidade social através da fixação, de forma objetiva e clara, de exigentes 

comportamentos éticos aceites e praticados por todas as partes envolvidas. 

A sua adequada aplicação depende, acima de tudo, do profissionalismo, consciência e capacidade 

de discernimento dos trabalhadores da AD&C, em particular os trabalhadores em exercício de 

funções dirigentes, de coordenação ou chefia, que devem ter uma atuação exemplar no que 

respeita à aplicação e promoção dos princípios e valores estabelecidos no Código e que, para 

além de vinculados aos princípios do Código devem assumir um papel crucial na promoção e 

divulgação da cultura ética da instituição. 

Todos os trabalhadores se encontram vinculados aos princípios e observância das normas do 

presente Código, no desempenho das competências atribuídas à AD&C, nos termos do Decreto-

Lei n.º 140/2013, de 18 de outubro, e da Portaria nº 351/2013, de 4 de dezembro. 

O presente instrumento é complementar à promoção dos valores e das normas legais, 

nomeadamente a Constituição da República, o Código do Procedimento Administrativo, bem 

como a outras normas internas em vigor na AD&C. 

Neste sentido, para além do presente Código, devem ser tidos em linha de conta os demais 

instrumentos reguladores existentes, em especial as normas constantes da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho), Carta Ética da Administração Pública, do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, bem como de todas as normas a que todos os 

trabalhadores estão sujeitos nos termos legais. 

A adoção do presente Código de Ética e Conduta constitui ainda um dos pilares para a prevenção 

e mitigação do erro e do risco de fraude, pretendendo-se promover uma abordagem proativa, 
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estruturada e orientada para a prevenção e gestão do risco de fraude, através da adoção de um 

conjunto de medidas proporcionais e efetivas. 

No que respeita às atribuições da AD&C no âmbito do Sistema de Gestão e Controlo dos Fundos, 

destacam-se algumas medidas adotadas no sentido de prevenir, detetar e corrigir eventuais 

irregularidades: 

  A integralidade da informação e dos processos de validação e autorização dos pedidos de 

pagamento e de certificação da despesa, uma vez que toda a informação se encontra 

residente no sistema de informação; 

  A segurança do sistema de informação, quer em matéria de gestão de acessos, quer em 

termos de definição de diferentes perfis de acesso e utilização do sistema, quer ainda em 

termos de segurança física dos dados; 

  A consagração da segregação de funções, suportada quer na existência de unidades 

orgânicas da AD&C dedicadas a cada função específica, quer na atribuição da orientação de 

cada uma destas funções a um elemento do Conselho Diretivo (CD), que não assume 

funções conflituantes, quer ainda suportada na existência de diferentes níveis e perfis de 

validação evitando a execução de funções concomitantes pelo mesmo perfil; 

  A identificação clara das atribuições e responsabilidades de cada colaborador, através de 

normas escritas para o desenvolvimento dos procedimentos, tal como constam dos 

manuais aprovados pelo CD e publicitados no site. 
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 2. PRINCÍPIOS ÉTICOS  

Os trabalhadores da AD&C devem orientar a sua atividade para o cumprimento e difusão da 

cultura ética da organização, contribuindo para a afirmação de uma imagem institucional de 

competência, rigor e eficiência, tendo presentes os seguintes princípios: 

Princípio do Interesse Público 

Os trabalhadores devem atuar sempre em proveito do interesse público, mantendo padrões 

elevados de ética profissional, respeitando os direitos e interesses legalmente protegidos, em 

prejuízo dos interesses individuais ou de grupo.  

Princípio da Legalidade  

Dentro dos limites dos poderes que lhes foram atribuídos e em conformidade com os fins para 

que os mesmos foram conferidos, os trabalhadores devem atuar de acordo com os princípios 

constitucionais e com a lei e o direito, bem como em harmonia com as instruções legítimas dos 

superiores hierárquicos.  

Princípio da Justiça e Imparcialidade 

No âmbito da sua atividade profissional, os trabalhadores devem agir com justiça, imparcialidade 

e isenção, ficando impedidas práticas ou decisões arbitrárias e comportamentos que resultem em 

benefícios ou prejuízos ilegítimos.  

Princípio da Igualdade  

Os trabalhadores, na sua relação com terceiros, devem agir sem atender a favoritismos ou 

preconceitos que gerem discriminações de qualquer natureza, devendo assegurar que situações 

idênticas são alvo de tratamento igual.  

 



 

Código de Ética e Conduta 

 

  9 

Princípio da Proporcionalidade  

Na sua relação com terceiros, os trabalhadores devem agir de modo a que a sua conduta seja 

adequada e proporcional aos objetivos a alcançar e às tarefas a desenvolver. 

Princípio da Colaboração e Boa Fé 

Os trabalhadores devem atuar com zelo e adequado espírito de cooperação e responsabilidade, 

informando e esclarecendo de forma respeitosa, clara e simples os intervenientes no assunto, 

estimulando iniciativas e sugestões e preservando os valores de transparência e abertura no 

relacionamento pessoal, independentemente da posição hierárquica ocupada.  

Princípio da Informação e Qualidade 

Os trabalhadores devem manter um sentido de rigor, clareza e cortesia na prestação de 

informações e/ou esclarecimentos, os quais devem ser facultados prontamente e em tempo útil, 

suprimindo a prática de atos que dificultem a sua tramitação.  

Princípio da Lealdade  

Os trabalhadores devem desenvolver as tarefas e instruções que lhes forem atribuídas de forma 

cooperante, com total subordinação aos objetivos da AD&C e no interesse público, respeitando os 

canais hierárquicos definidos. 

Princípio da Integridade  

Os trabalhadores devem agir segundo critérios de retidão e honestidade no respeito do interesse 

público que representam, abstendo-se de situações suscetíveis de originar conflitos de interesse, 

de modo a garantir a veracidade e confiança no trabalho realizado.  
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Princípio da Competência e Responsabilidade 

Os trabalhadores devem agir de forma responsável e competente, dedicada e crítica, 

empenhando-se na valorização profissional e exercendo a sua atividade diária com um 

comportamento íntegro e de elevado profissionalismo. 

Princípio da Independência 

Para além da independência organizacional, patente na organização interna através da existência 

de unidades orgânicas específicas e na segregação de funções na tutela dos serviços por parte do 

CD, os trabalhadores, em especial os que estão envolvidos em atividades de auditoria e em 

aplicação das normas internacionais de auditoria, devem agir com independência, isto é com 

capacidade para julgar e atuar, de forma imparcial, integra e objetiva, com isenção dos interesses 

das entidades auditadas e de todas as demais partes que possam estar relacionadas com o seu 

trabalho.  
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 3. NORMAS DE CONDUTA 

Nesta matéria pretende-se estabelecer uma referência ao padrão de conduta exigível à AD&C e 

aos seus trabalhadores nas suas relações entre eles e nas relações com terceiros. Destacam-se as 

normas de conduta que devem regular a sua atitude geral.  

Independência  

No exercício das suas funções, os trabalhadores devem agir de forma responsável, dedicada, 

crítica e com autonomia, devendo pautar-se pela competência, rigor técnico e respeito pela 

igualdade dos cidadãos com quem profissionalmente se relacionem, de forma a garantir uma 

atuação independente e livre de interesses e pressões particulares de qualquer natureza, 

abstendo-se de solicitar ou de aceitar, para si ou para terceiros, vantagem patrimonial ou não 

patrimonial (benefícios, recompensas, remuneração ou dádivas), como contrapartida de qualquer 

atuação, exceto objetos de valor reduzido que não excedam a mera cortesia. 

Os trabalhadores devem atuar com total independência em todas as relações com o exterior, 

nomeadamente, não solicitando ou recebendo instruções de qualquer pessoa ou entidade alheia 

à AD&C. Caso tenham conhecimento, no desempenho das suas funções ou por causa delas, de 

quaisquer tentativas, por parte de terceiros, de influenciar indevidamente os trabalhos em 

execução, os trabalhadores comprometem-se a informar, de imediato, o seu superior hierárquico. 

Sigilo Profissional 

Os trabalhadores devem atuar com discrição e cumprir o dever geral de sigilo profissional. Os 

trabalhadores que tenham acesso a dados pessoais relativos a pessoas singulares ou coletivas, ou 

outra informação confidencial, que direta ou indiretamente se encontre na dependência ou sob a 

responsabilidade da Agência para o Desenvolvimento e Coesão I.P., e independentemente da 

natureza do suporte físico em que essa informação se encontre, devem abster-se de divulgar 

qualquer informação obtida no desempenho das suas funções ou em virtude desse desempenho 

a pessoas alheias ao serviço, bem como a outros colaboradores que não necessitem dessa 

informação para o desempenho das suas funções, ou de a usar em proveito próprio ou de 

terceiros, sob pena de poderem ser responsabilizados civil e criminalmente pelo acesso ou 

utilização indevida.  
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O dever de sigilo profissional impõe-se mesmo após cessação de funções na AD&C, expirando 

apenas quando e se essa informação já tiver sido tornada pública ou se encontrar publicamente 

disponível.  

Informação privilegiada 

Os trabalhadores, durante o exercício das suas funções, ou após suspensão ou cessação das 

mesmas, não podem disponibilizar nem utilizar, em proveito próprio ou de terceiros, direta ou 

indiretamente, as informações a que têm ou tenham tido acesso, no exercício de funções ou por 

causa delas, encontrando-se sujeitos a segredo e reserva nos termos previstos na legislação 

aplicável. 

Sem prejuízo do disposto na lei quanto ao acesso aos documentos administrativos, qualquer 

informação solicitada por representantes dos meios de comunicação social e relativa à atividade 

desenvolvida pela AD&C deve ser sempre prestada através do Núcleo de Comunicação e 

Documentação sob orientação do Conselho Diretivo. 

Conflitos de Interesses 

Os trabalhadores da AD&C não podem intervir na apreciação nem no processo de decisão, 

sempre que estiverem em causa procedimentos administrativos de qualquer natureza que 

possam afetar interesses particulares seus ou de terceiros1, e que por essa via prejudiquem ou 

possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham de ser tomadas, 

ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos ao exercício de 

funções públicas. 

A resolução de conflitos de interesses deverá respeitar, escrupulosamente, as disposições legais2, 

regulamentares e contratuais aplicáveis. 

                                                           
1
 Cônjuges, parentes ou afins até ao terceiro grau da linha direta ou pessoas com quem vivam em economia comum, ou 

ainda sociedades ou outros entes coletivos em que detenham, direta ou indiretamente, qualquer interesse. 
2
 Dos instrumentos normativos existentes, destacam-se os seguintes:  

 - Constituição da República Portuguesa;  

 - Código do Procedimento Administrativo;  

 - Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos 

(Decreto-Lei n.º 64/93, de 26 de agosto, com as alterações posteriores);  

 - Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração central, regional e local do estado (Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações posteriores, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro);  
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Os trabalhadores que, no exercício das suas funções, estejam perante uma situação passível de 

configurar um conflito de interesses, devem declarar-se impedidos, comprometendo-se a 

comunicar tal facto, de imediato, ao seu superior hierárquico, conforme modelo anexo (Anexo I − 

Declaração de Conflito de Interesses). 

Deve igualmente ser reportada, por escrito e conforme modelo anexo (Anexo II − Comunicação de 

situação específica de não conformidade ou potencial fraude), ao superior hierárquico, qualquer 

suspeita de situação ilícita, suscetível de afetar o dever de isenção e imparcialidade, de que 

tenham conhecimento no exercício das suas funções. 

Sem prejuízo do disposto quanto aos deveres dos trabalhadores, cabe à AD&C adotar as medidas 

consideradas necessárias para a resolução de eventuais conflitos de interesses, tendo em conta o 

caso concreto.  

Acumulação de Atividades  

Os trabalhadores podem acumular atividades nos termos legalmente3 estabelecidos e 

devidamente autorizadas, dependendo de comunicação escrita ao superior hierárquico, para 

constatação de incompatibilidades.  

Os trabalhadores que se encontram em regime de acumulações de funções devem, assim, 

declarar por escrito, aos respetivos superiores hierárquicos, que as atividades que desenvolvem 

não colidem sob forma alguma com as funções públicas que desempenham na AD&C, nem 

colocam em causa a isenção e o rigor que pautam a sua atuação.  

Deteção e comunicação de corrupção e/ou fraude 

A prática de qualquer ato ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a 

promessa de qualquer compensação que não seja devida, para o próprio ou para terceiro, 

constitui uma situação de corrupção. 

Muito próximos da corrupção existem outros crimes, cujo objetivo é obter uma vantagem ou 

compensação não devida, igualmente prejudiciais ao bom funcionamento dos serviços, como 

                                                                                                                                                                                
 - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Artigos 180.º a 192.º e 297.º (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 

contém as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 37-A/2014, de 19 de agosto). 
3
 Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Artigos n.º 21º a 24º (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que contém as 

alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 37-A/2014, de 19 de agosto). 
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sejam o suborno, o peculato, o abuso de poder, a concussão, o tráfico de influência, a 

participação económica em negócio e o abuso de poder. 

Nos termos da Convenção estabelecida com base no artigo K.3 do Tratado da União Europeia, 

relativa à proteção dos interesses financeiros, constitui fraude lesiva dos interesses financeiros da 

União, em matéria de despesas, qualquer ato ou omissão intencionais relativos: 

  À utilização ou apresentação de declarações ou de documentos falsos, inexatos ou 

incompletos, que tenha por efeito o recebimento ou a retenção indevidos de fundos 

provenientes do Orçamento Geral da União Europeia ou dos orçamentos geridos pela 

União Europeia ou por sua conta; 

  À não comunicação de uma informação em violação de uma obrigação específica, que 

produza o mesmo efeito; 

  Ao desvio desses fundos para fins diferentes daqueles para que foram inicialmente 

concedidos. 

Ainda de acordo com a referida Convenção, bem como com o disposto no Código Penal, constitui: 

  Corrupção passiva, o facto de um funcionário, intencionalmente, de forma direta ou por 

interposta pessoa, solicitar ou aceitar vantagens de qualquer natureza, para si próprio ou 

para terceiros, ou aceitar promessas dessas vantagens, para que pratique ou se abstenha 

de praticar, em violação dos deveres do seu cargo, atos que caibam nas suas funções ou no 

exercício das mesmas. 

  Corrupção ativa, o facto de uma pessoa prometer ou dar intencionalmente, de forma 

direta ou por interposta pessoa, uma vantagem de qualquer natureza a um funcionário, 

para este ou para terceiros, para que pratique ou se abstenha de praticar, em violação dos 

deveres do seu cargo, atos que caibam nas suas funções ou no exercício das mesmas. 

Sobre estas matérias importa ter presente a adoção do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, publicitado no portal da AD&C. 

Em termos de conduta, os trabalhadores, procedendo de acordo com critérios de razoabilidade e 

prudência, devem informar o superior hierárquico sempre que tomem conhecimento ou tiverem 

suspeitas fundadas da ocorrência de atividades de abuso de informação privilegiada, fraude ou 

corrupção em geral, designadamente por parte dos beneficiários dos fundos, das autoridades de 

gestão no desempenho das atividades profissionais, ou de qualquer trabalhador da AD&C (vd. 

Anexo II - modelo de comunicação de situações de não conformidade e/ou de fraude) 

O trabalhador que comunicar ou impedir a realização de atividades ilícitas, não poderá ser, por 

esse facto, prejudicado a qualquer título. 
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 4. BOAS PRÁTICAS 

Os trabalhadores da AD&C devem ainda observar as seguintes boas práticas de conduta no 

relacionamento externo e interno 

 4.1. Relações Externas 

Nas relações com entidades externas os trabalhadores da AD&C devem adotar uma conduta de 

isenção e equidade, demonstrando padrões elevados de profissionalismo. 

O seu comportamento deve ainda pautar-se pela disponibilidade, eficiência, correção e cortesia, 

fornecendo as informações ou outros esclarecimentos de interesse justificado que lhe sejam 

solicitados, salvaguardando o dever de sigilo profissional. 

Cabe aos trabalhadores garantir que a informação e esclarecimentos prestados são adequados, e 

assegurar que os mesmos são fornecidos de acordo com a cadeia hierárquica instituída e que são 

preservados os registos em matéria de arquivo. A autorização para a divulgação de informação no 

interior e no exterior da AD&C deve ser obtida de acordo com as regras internas em vigor. 

É proibida aos trabalhadores da AD&C a realização de diligências em nome desta que possam 

violar a lei e demais legislação aplicável à sua atividade. 

 4.2. Relações Internas 

As práticas aplicáveis no relacionamento externo são também aplicáveis no relacionamento 

interno, com as devidas adaptações, devendo ainda os trabalhadores da AD&C manter entre si 

um relacionamento pautado pelo respeito pelo trabalho desenvolvido pelos colegas, a correção e 

urbanidade, no cumprimento dos princípios de respeito pela integridade e honestidade, 

obrigando-se aos seguintes deveres: 

  Cumprir a lei em geral, as normas internas e externas, bem como os regulamentos e 

diretivas em vigor; 

  Cumprir as instruções dos seus superiores hierárquicos e o respeito pelos canais 

apropriados; 

  Não praticar qualquer tipo de discriminação, contribuindo para um clima são e de 

confiança, no respeito pela estrutura hierárquica, e partilhando saber e informação, de 

modo a cultivar o espírito de equipa; 
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  Atuar pela motivação do aumento da produtividade, pelo envolvimento e participação, 

colaborando proativamente, assegurando eficácia, rigor e qualidade no desempenho das 

suas funções. 

  Manter e fomentar o bom relacionamento com todos os colegas e pessoas com as quais 

interajam no exercício das suas funções, sendo diligentes e cooperantes na realização do 

interesse público; 

  Procurar, de forma contínua, aperfeiçoar e atualizar os seus conhecimentos, tendo em vista 

a manutenção ou melhoria das suas capacidades profissionais; 

  Perante os problemas internos, assumir uma postura construtiva na resolução dos mesmos, 

mostrando abertura às críticas e aos pontos de vista alheios, com vista à melhoria de 

processos e do serviço; 

  Não facultar informações sobre processos, de natureza sensível ou reservada, que lhes 

sejam confiados, mantendo o sigilo relativamente aos mesmos; 

  Assegurar que todos os documentos importantes, comunicações/ofícios confidenciais, 

dossiers, etc. são retirados da secretária e guardados quando não estão a ser utilizados, ou 

quando deixa o seu local de trabalho; 

  Zelar pela conservação do património da AD&C, nomeadamente na utilização de espaços 

comuns, e garantir a boa utilização dos recursos ao dispor para o desempenho da sua 

função, reduzindo os custos de administração consequentes da sua ação e maximizando a 

qualidade dos resultados alcançados; 

  Evitar perturbações na produtividade do trabalho dos colegas que dividem o espaço de 

trabalho, silenciando o toque do telemóvel, utilizando auscultadores quando estiver a ouvir 

música; 

  Garantir a ausência de perturbações na produtividade do trabalho dos colegas que dividem 

o espaço de trabalho, adotando um tom de voz baixo e optando por espaços reservados, 

como por exemplo as salas de reuniões, sempre que seja necessário o trabalho 

colaborativo; 

  Cooperar na manutenção e preservação do espaço de trabalho, evitando ingerir alimentos 

na mesa de trabalho e armazenando fruta, outros bens alimentares e restos de comida 

(lixo) nas copas existentes em cada piso, para evitar poluir o ambiente com odores 

desagradáveis e insetos; 

  Regular a temperatura do ar condicionado com vista a assegurar uma temperatura de 

conforto para o conjunto dos colaboradores e prevenindo o desconforto causado por 

choques térmicos; 
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 5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os trabalhadores da AD&C estão vinculados ao disposto no presente Código e, no âmbito da sua 

atualização, devem propor, sempre que julguem oportuno, iniciativas que contribuam, 

designadamente, para o reforço dos objetivos de confiança e probidade. 

A violação dos deveres por parte dos trabalhadores das normas de conduta constantes deste 

Código deve ser reportado superiormente podendo incorrer em responsabilidade disciplinar nos 

termos da legislação em vigor4, nos termos regulamentares aplicáveis às infrações praticadas. 

A apreciação das questões relacionadas com o presente Código cabe ao elemento do Núcleo de 

Apoio Jurídico e Contencioso (NAJC) designado pelo Conselho Diretivo da AD&C, e/ou ao 

Encarregado de Proteção de Dados (EPD), de acordo com a matéria em apreciação. 

O NAJC e/ou o EPD pronuncia-se, por escrito e sem caráter vinculativo, mediante solicitação do 

Presidente da AD&C, em qualquer situação que justifique a sua intervenção, podendo igualmente 

apreciar questões, a pedido dos trabalhadores, que envolvam a sua situação profissional e 

estejam exclusivamente relacionadas com a interpretação ou aplicação das disposições deste 

Código. 

As informações trocadas entre os trabalhadores, o NAJC e o EPD, neste âmbito, estão sujeitas ao 

dever de confidencialidade, salvo consentimento expresso daqueles para a sua divulgação ou 

sério e iminente risco para a segurança das pessoas ou para imagem da AD&C. 

Para apreciação de questões relacionadas com o próprio NAJC, o Presidente designa, para o 

efeito, um outro elemento ao qual se aplicam, com as devidas adaptações, as presentes 

disposições. 

 6. PUBLICITAÇÃO 

O presente Código de Ética e de Conduta, bem como todas as suas atualizações, será divulgado e 

subscrito por todos os trabalhadores e objeto de publicação no site da AD&C. 

                                                           
4
 Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, artigos n.º 180.º a 192.º e 297.º (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 

contém as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 37-A/2014, de 19 de agosto). 
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ANEXOS 

ANEXO I − Declaração de Conflito de Interesses 

ANEXO II − Comunicação de situação específica de não conformidade ou 

potencial fraude 

ANEXO III – Declaração de compromisso 

 

 



 

Anexo I − Código de Ética e Normas de Conduta da Agência I.P. / Versão 1.0  

   

Declaração de Conflito de Interesses 

O/A abaixo assinado/a,……………………………………………………………………………, a desempenhar funções 

na Unidade de ……………………………/Núcleo de ………………..……., da Agência para o Desenvolvimento 

e Coesão, I.P., solicita  escusa do desempenho das funções que me estão atribuídas na minha 

atividade …………………………………………………..……………… por considerar que não estão totalmente 

reunidas as condições para a salvaguarda de ausência de  conflito de interesses. 

 

Lisboa, em …. de ……………..de 20… 

 

 

Assinatura  



 

Anexo II − Código de Ética e Normas de Conduta da Agência I.P. / Versão 1.0  

   

Comunicação de situação específica de não conformidade ou potencial fraude 

O/A abaixo assinado/a,……………………………………………………………………………, a desempenhar funções 

na Unidade de ……………………………/Núcleo de ……………….…………, da Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão, I.P., informo, nos termos previstos no Código de Ética e Conduta, ter 

identificado as seguintes situações de não conformidade e/ou de potencial fraude: 

Identificação de situação de não conformidade: 

 

 

 

 

 

 

Identificação de situação de potencial fraude: 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, em …. de …….de 20… 

 

Assinatura   
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Declaração de Compromisso 

O/A abaixo assinado/a,……………………………………………………………………………, a desempenhar funções 

na Unidade de ……………………………/Núcleo de ………………..……., da Agência para o Desenvolvimento 

e Coesão, I.P., declara ter conhecimento do Código de Ética e Conduta da Agência I.P., e assume o 

compromisso individual do seu cumprimento. 

 

Lisboa, em …. de ……………..de 20… 

 

 

Assinatura 
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SIGLAS DESCRIÇÃO 

AMA Agência para a Modernização Administrativa 

AQ Acordo Quadro 

AT Autoridade tributária 

BI Boletim Itinerário 

CCP Código dos Contratos Públicos 

DGAEP Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

EPE Entidade Pública do Estado 

eSPap Entidade serviços partilhados da Adm. Pública 

FM Fundo de Maneio 

FT Fatura 

GD Gestão Documental 

GeRFiP Aplicação informática da contabilidade 

II Instituto de Informática 

LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

LOE Lei do Orçamento do Estado 

NRFP Núcleo de Recursos Financeiros e Patrimoniais 

NCPAE Núcleo de Contratação Pública e Auxílios de Estado 

NGRH Núcleo de Gestão de Recursos Humanos 

NPD Número de Processo de Despesa 

PAP Pedido de Autorização de Pagamento 

PD Proposta de Deslocação 

PPV Parecer Prévio Vinculativo 

SEAP Secretário-Estado da Administração Pública 

TAC Termo de autorização e cabimento 

TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 

UGI Unidade de Gestão Institucional 

USI Unidade de Sistemas de Informação 

UO Unidade Orgânica 
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Enquadramento 

Os vários procedimentos administrativos com que lidamos diariamente regem-se por um vasto conjunto 

de legislação e normas cuja aplicação conjugada se pode revestir de alguma complexidade. 

Por sua vez também a sua tramitação interna tem de ser objetiva e clara para tornar possível uma plena 

responsabilização de cada um dos serviços envolvidos bem como uma maior agilidade dos circuitos. 

Com o intuito de tornar estes procedimentos mais “amigáveis” e apropriáveis por todos, foi criado o 

presente manual, que visa dotar todos os trabalhadores da Agência com os conhecimentos necessários 

sobre um conjunto de procedimentos relativos à formação de despesa inerente a aquisições de bens e 

serviços ou ajudas de custo, tendo em vista uma maior eficiência dos circuitos internos e do 

funcionamento dos serviços, no respeito pela legislação aplicável e pelos princípios da boa gestão 

financeira. 

Em termos da legislação aplicável identifica-se aquela que, mais diretamente, está relacionada com 

estes procedimentos: 

 Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

278/2009, de 2 de outubro, e alterado ainda pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei 

n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/ 2011, de 30 de dezembro, e pelo Decreto-

Lei n.º 149/2012, de 12 de julho; 

 Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro; 

 Procedimentos de aplicação da LCPA aprovados pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

 Lei do Orçamento de Estado, aprovado anualmente e com regras específicas para a 

contratação; 

 Decreto-Lei de Execução do Orçamento de Estado, aprovado anualmente; 

 Portaria n.º 53/2014, que regulamenta os termos e tramitação do Parecer Prévio Vinculativo 

(PPV). 

 Despacho n.º 2311/2014, de 1 de julho que regulamenta os termos e tramitação do PPV, de 

casos específicos cujo cofinanciamento comunitário é igual ou superior a 85%. 

As operações de execução do orçamento, das receitas e das despesas, obedecem ao princípio da 

segregação das funções de autorização da despesa, de autorização de pagamento e de pagamento. 
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Esta segregação de funções está instituída na Agência fazendo intervir diferentes técnicos da UGI em 

funções concomitantes do procedimento. Como tal e de forma a evidenciar a segregação de funções na 

UGI, este manual refere, sempre que se justifica, a diferenciação entre as várias áreas funcionais do 

NRFP - Contabilidade, Património e Tesouraria, e dentro da Contabilidade a desagregação em 

“Contabilidade (1)”, “Contabilidade (2)”, etc., identificando tarefas executadas por diferentes técnicos. 

Por sua vez, também ao nível do Conselho Diretivo não só está estabelecida a tutela dos serviços como 

de acordo com o princípio de segregação de funções os membros do CD com funções de certificação de 

despesa junto da Comissão Europeia, para efeitos de cofinanciamento, não devem ser responsáveis 

pela autorização da despesa. 

Assim, as propostas de aquisição de bens ou serviços que são elaboradas pela Unidade Orgânica 

requisitante devem evidenciar a concordância do membro do CD que tutela a UO em causa, i.e. deve o 

membro do CD que tutela a UO, independentemente do processo de autorização e formação da 

despesa, confirmar: i) que tal necessidade decorre da concretização das atribuições, funções e 

obrigações dessa UO da Agência; ii) da sua utilidade e prioridade; iii) e do expectável acréscimo de 

produtividade dos serviços decorrente da concretização da aquisição em causa. 

É de reter que nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente: 

 O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas legais aplicáveis, designadamente 

a aquisição do bem e serviço decorra da concretização das atribuições, funções e obrigações da 

Agência; daí a importância da justificação apresentada pela Unidade Orgânica (UO) da Agência 

que pretende adquirir o bem ou o serviço, que deve constar na informação que concretiza a 

proposta de aquisição;  

 A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, ou seja tenha cabimento na 

correspondente dotação e esteja adequadamente classificada;  

 A despesa em causa satisfaça os princípios da economia, eficiência e eficácia, tendo em conta a 

sua utilidade e prioridade e o expectável acréscimo de produtividade dos serviços decorrente da 

concretização da aquisição em causa. 

Especificidades das despesas cofinanciadas: 

Uma vez que grande parte da despesa decorrente da atividade da Agência pode ser objeto de 

cofinanciamento por fundos comunitários, é fundamental que a apresentação das despesas obedeça a 

um conjunto de requisitos, por forma a dar cumprimento a todas as exigências regulamentares nacionais 

e comunitárias em matéria de elegibilidade. 

Na apresentação das despesas, é assim exigível para efeitos de elegibilidade: 

 Processo de contratação devidamente instruído, com a totalidade dos documentos associados; 
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 Documentos/faturas originais; 

 Documentos com justificação da despesa a realizar e o seu enquadramento em termos de Fundo 

e Programa Operacional; 

 É ainda fundamental a demonstração (com recolha e apresentação de evidências) da sua efetiva 

concretização. 

Notas: 

 Este manual não substitui a consulta da legislação aplicável. 

 Este manual não pretende reproduzir os procedimentos de acordo com o CCP, mas sim, 

explicitar os passos a seguir nos diversos tipos de procedimentos que têm, internamente, 

circuitos diferenciados. 

 Toda a movimentação dos processos realizada em papel deverá ter a correspondente 

movimentação registada na Gestão Documental (GD). 

No caso específico do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH), que corresponde a uma 

estrutura independente da Agência, considerando que nos termos da alínea d) do nº3 do Artigo 45º do 

decreto Lei nº 312/2007, de 17 de Setembro, o Presidente da Comissão Directiva tem competência para 

praticar os actos necessários à regular e plena execução do PO e respectivo secretariado técnico no 

âmbito da gestão dos recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais, estas despesas devem 

ser enviadas, com a devida autorização, para a UGI, via expediente, para que possa ser desencadeado 

todo o processo, conforme descrito nos capítulos seguintes. 
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1. AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS. 

1. A Unidade Orgânica (UO requisitante) identifica uma necessidade de contratar  

2.  A UO requisitante procede à auscultação / consulta informal ao mercado e obtém as 

correspondentes evidências documentais que anexa ao processo instrutor. Se não foi 

necessário auscultar o mercado, deverá ser devidamente justificada a escolha de 1 

determinada entidade. 

3. Uma vez obtidas as evidências documentais referidas no nº 2, o técnico da UO elabora 

Informação que fundamenta a necessidade de aquisição e detalha a especificação dos 

requisitos, junta uma proposta de caderno de encargos, na vertente de especificações 

técnicas, e de ofício Convite. 

4. O processo – que integra as evidências da auscultação ao mercado, a Informação 

justificativa da necessidade, a especificação dos requisitos, a proposta de caderno de 

encargos, na vertente de especificações técnicas, e de ofício Convite - é submetido a 

validação do dirigente da UO requisitante. 

5. Após validação, o processo é então remetido à UGI via GD. 

Na Informação que fundamenta a necessidade de contratar deve obrigatoriamente constar o seguinte: 

 Unidade/Núcleo, N.º da Informação, Data, Assunto, Assinatura e carimbo do dirigente 

responsável pelo pedido 

 Descrição precisa do objeto (bem ou serviço) a adquirir 

 Justificação da necessidade de contratar, contendo fundamentação clara, suficiente e coerente 

 Indicação do número de entidades a convidar (se aplicável) 

 Preço-base ou valor estimado da despesa, discriminando o IVA 

 Justificação do preço com base na auscultação ao mercado 

 Critério(s) de adjudicação 

 Enquadramento da despesa para efeitos de cofinanciamento 

 No caso de estar selecionado o fornecedor a consultar, devem ser preenchidos também, os 

seguintes campos: 

 Fornecedor 

 Domicílio/Sede  

 Código Postal  
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 Nº de Identificação Fiscal. 

Todas as informações devem circular via GD. 

É importante que na Informação estejam ainda identificados os seguintes elementos, caso o serviço 

tenha informações sobre os mesmos: 

 Já existiram, no ano anterior, aquisições com o mesmo objeto e/ou o mesmo fornecedor? 

 Em caso afirmativo, deve ser demonstrado haver redução remuneratória face à aquisição 

anterior, de modo a ser observado o disposto no art.º 73º da LEO 2014. 

 Indicar se a realização do serviço será efetuada em menos ou mais de 20 dias após a 

comunicação da adjudicação. 

No caso de se tratar de um procedimento para aquisição de serviços de formação, deve ainda ser 

indicado o n.º de horas da ação. 

No caso da aquisição de serviços dar lugar à assunção de um compromisso plurianual - entendendo-se 

como plurianual o compromisso que institui a obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano 

económico (alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro) - deve também ficar espelhado, 

no campo “justificação da adjudicação”, o escalonamento previsto para os vários anos. 

O não preenchimento de alguma informação referida ou os erros detetados no preenchimento da 

mesma, implicam a devolução do processo à UO requisitante. 

Aquando da instrução de qualquer procedimento, ao abrigo do CCP, deverão ser tidos em conta, sempre 

que aplicável, os seguintes aspetos: 

 Definição dos intervenientes no procedimento de contratação pública, nomeadamente 

proposta de identificação dos membros do júri, e do responsável pela execução das peças 

contratuais. 

 Avaliação de circunstâncias que possam vir a ter impacte no contrato, nomeadamente em 

termos de variação de custos e de prazos de execução. 

 Planeamento do procedimento por forma a assegurar prazos razoáveis. 

A informação e respetivo processo, dentro da UGI seguem para o NRFP (Núcleo de Recursos 

Financeiros e Patrimoniais) para registo do NPD (Número de Processo de Despesa) na contabilidade, 

em GeRFiP, e elaboração do TAC. 

Após registo do NPD, e ainda na contabilidade, o processo segue para registo do cabimento na 

aplicação informática GeRFiP onde é atribuída uma numeração automática e sequencial  e ser colocada 

no TAC, em campo próprio para o efeito. 

No caso de se tratar de um procedimento de aquisição através de ajuste direto – regime normal (art. 20º, 

nº 1), a informação, o caderno de encargos, o oficio convite, e o TAC com informação de 
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cabimento, são enviados pelo NRFP ao NCPAE (Núcleo de Contratação Pública e Auxílios de Estado), para 

elaboração de Parecer com a verificação da conformidade legal e da regularidade do procedimento.  

Após parecer do NCPAE, o processo é devolvido ao NRFP para validação e para ser submetido a 

autorização do Conselho Diretivo. 

Nos casos em que é necessário Parecer Prévio Vinculativo - PPV (ver Capitulo H – Circuito Geral com 

PPV), o pedido é instruído e enviado pelo NRFP, concomitantemente à verificação pelo NCPAE, e fica a 

aguardar na contabilidade, em arquivo próprio, até à receção do respetivo parecer, em fase prévia ao 

envio ao CD para aprovação.   

Sempre que por qualquer motivo o processo seja anulado/interrompido/alterado, quer na fase de 

cabimento, quer na fase de compromisso, tal facto deve ser comunicado de imediato pela Unidade 

orgânica que pretende fazer a aquisição ao NRFP, que procederá à libertação das respetivas verbas. 

Sempre que o procedimento for instruído através da plataforma de compras públicas, cabe ao NRFP 

assegurar todos os registos necessários. 

Nos casos em que os procedimentos estejam sujeitos a Visto Prévio do Tribunal de Contas, o NCPAE 

em articulação com o NRFP, assegurará a instrução e o envio do processo ao TC. 

 

Fig. 1 
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A – FUNDO DE MANEIO 

Pode haver necessidade de enquadrar uma despesa em Fundo de Maneio, desde que a mesma seja 

inferior a 50€, tal como consta do respectivo regulamento. 

Pagamento de despesa 

Se se revelar necessário proceder a um pagamento imediato referente a um bem/serviço da Agência: 

i. O Serviço/trabalhador requisitante preenche modelo próprio (ver anexo 3) a solicitar a verba 

necessária para a despesa que deve estar devidamente identificada/descriminada, 

nomeadamente no que refere ao âmbito da mesma, para permitir a sua eventual inclusão nas 

despesas a cofinanciar pela Assistência Técnica. 

ii. O Serviço envia o modelo preenchido e assinado pelo trabalhador requisitante e validado pelo 

seu responsável, para autorização do CD. 

iii. Após autorização do CD é enviado ao responsável da tesouraria para entrega da verba ao 

requisitante. 

iv. O responsável da tesouraria entrega o valor em numerário ao requisitante e este atesta o seu 

recebimento assinando o modelo que fica em arquivo provisório na tesouraria (máx. 48 horas). 

v. Aquando da aquisição do bem/serviço é obrigatório solicitar a fatura ao fornecedor, e pedir para 

que o fornecedor inscreva o número de identificação fiscal da Agência (NIF – 510928374). 

vi. Após a entrega do numerário o serviço/trabalhador requisitante tem 48 horas para apresentar o 

comprovativo/fatura na tesouraria. 

vii. Com a entrega da fatura, e do eventual remanescente do valor não gasto, ao responsável pela 

tesouraria, este assina o modelo respetivo (ver anexo 3) e anexa os comprovativos. 

Reembolso de despesa 

Se a despesa é referente a um pedido de reembolso, ou seja o funcionário pagou um bem/serviço da 

Agência com o seu dinheiro e apresenta a despesa para ser reembolsado da mesma: 

viii. O trabalhador preenche o modelo próprio de reembolso (ver anexo 4). 

ix. A despesa deve estar devidamente justificada e enquadrada para permitir a apresentação da 

mesma a cofinanciamento. 

x. O trabalhador envia o modelo preenchido e assinado juntamente com os documentos originais 

comprovativos do pagamento nos quais deve constar o número de identificação fiscal da 

Agência preenchido (NIF – 510928374), para autorização do CD 
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xi. Após autorização do CD, é enviado ao responsável da tesouraria. 

xii. O responsável pela tesouraria efetua os registos dos documentos referidos em x. em 

formulário próprio para o efeito, numerando-os por ordem sequencial.  

xiii. Mensalmente é enviado pelo responsável da tesouraria à contabilidade o formulário com 

todos os documentos originais em anexo. 

xiv. Na contabilidade é registado o NPD, o Cabimento e o Compromisso na aplicação 

informática GeRFiP. 

xv. Os documentos são enviados à eSPap para registo contabilístico das faturas (ver circuito 

das faturas e pagamentos). 

Nota: Estas despesas não carecem de PPV (Parecer Prévio Vinculativo) 
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Fig. 2 
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Fig. 3 
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B – EXISTÊNCIAS/ ECONOMATO 

Ao longo do mês os serviços vão tomando nota das suas necessidades de existências/economato.  

Até dia 5 de cada mês os pedidos são enviados para o economato/património, através do portal interno 

da Agência ou via email, para que sejam satisfeitos. 

Até dia 10 de cada mês, são entregues aos diversos serviços os bens solicitados, de acordo com as 

disponibilidades existentes “em armazém”. É efetuado, na contabilidade, o registo das saídas “de 

armazém” na aplicação GeRFiP. 

No caso de rutura de stock ou uma vez atingido o stock mínimo, é desencadeado pelo NRFP um novo 

procedimento de aquisição. 

O NRFP elabora informação indicando as necessidades de aquisição. 

Após cabimentação pela contabilidade, todo o processo (Informação + TAC + Cabimento) é enviado para 

o CD para autorização da despesa. 

Após autorização da despesa pelo CD, o processo é devolvido ao NRFP para ser registada a Nota de 

Encomenda e simultaneamente o Compromisso, ambos em GeRFiP.  

O NRFP/contabilidade trata do procedimento de contratação e da adjudicação junto do fornecedor. Este 

procedimento é exclusivo do NRFP. 

Deve ser cumprida toda a tramitação e prazos legalmente estabelecidos de acordo com o procedimento 

escolhido (de acordo com o DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro). Nomeadamente no que se refere às 

especificações do Titulo V – Acordos quadro, que enquadram as aquisições feitas pela ESPAP e as 

compras agregadas da responsabilidade da Unidade Ministerial de Compras do Ministério (UMC). 

O n.º do compromisso deve constar da notificação de adjudicação, ou através de outro meio de 

comunicação de adjudicação ao fornecedor (requisição, nota encomenda, etc.), para que este o inclua 

na sua futura fatura, sob pena de não poder exigir o pagamento (n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro). 

Todo o processo fica em arquivo provisório na contabilidade até à chegada da fatura. 

Quando a fatura dá entrada na Agência via expediente, é encaminhada para o coordenador do NRFP 

que a encaminha para a contabilidade para ser conferida, qualitativa e quantitativamente. 

É efetuado o registo da entrada dos bens em armazém. 

Após conferência da fatura com os bens entrados, a mesma é anexa ao restante processo.  

A contabilidade procede ao envio da fatura à eSPap para registo contabilístico (ver circuito faturas). 
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Nota: Estas aquisições não carecem de PPV (Parecer Prévio Vinculativo) nem de apreciação pelo 

NCPAE 

Fig. 4 
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C – IMOBILIZADO 

No caso de um procedimento para aquisição de Bens do Imobilizado, conforme definido na Fig.A o 

circuito será o definido na Fig. 5: 

i. O NRFP ou a USI, consoante a Unidade requisitante, elabora informação indicando as 

necessidades de aquisição. 

ii. Após cabimentação pela contabilidade, a Informação é enviada ao NCPAE, para verificação da 

legalidade e da regularidade do procedimento, que submete a decisão do CD. 

iii. Após autorização do CD o processo é devolvido ao NCPAE (caso o processo implique a 

celebração de contrato escrito) ou para o NRFP (caso o processo não implique a celebração de 

contrato escrito), para dar seguimento ao procedimento de contratação, nomeadamente através 

da consulta ao mercado, (se a consulta foi feita através da plataforma de compras públicas, cabe 

ao NRFP assegurar os registos necessários), audiência prévia, elaboração de relatórios e 

proposta de adjudicação. 

iv. Findo este processo o NCPAE devolve o processo ao NRFP que elabora o TAC definitivo e 

submete o processo ao CD para autorização da adjudicação.  

v. De seguida o processo é enviado à contabilidade para ser registado o Compromisso em 

GeRFiP. 

vi. O n.º do compromisso deve constar da notificação de adjudicação, ou de outro meio de 

comunicação de adjudicação (requisição, nota encomenda, etc.), para que o fornecedor o inclua 

na sua futura fatura, sob pena de não poder exigir o pagamento (n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro). 

vii. Todo o processo original é enviado pelo NCPAE, através de nota interna, para o NRFP onde 

permanece em arquivo provisório até à chegada da fatura. 

viii. Quando a fatura dá entrada na Agência, via expediente, é encaminhada para o NRPF onde é 

anexada ao processo e segue para ser conferida, qualitativa e quantitativamente, i.e. a sua 

efetiva correspondência com a contratação feita e com os bens entregues. Assim, no caso da 

aquisição de bens informáticos a fatura é enviada para a USI, para conferência. 

ix. A USI ou o NRFP verifica os números de série dos bens faturados e a sua localização/afetação 

(ver anexo 5). 

x. No NRFP são criadas as fichas de imobilizado em GeRFiP, conforme especificações da fatura, e 

com base nos elementos constantes no ponto anterior. 

(ver circuito da faturas) 

Nota: Estas aquisições não carecem de PPV (Parecer Prévio Vinculativo) 
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Fig. 5 
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D – SERVIÇOS ESSENCIAIS 

Nos serviços essenciais, contam-se, entre outros, os seguintes (quando não estejam abrangidos por 

Acordo-Quadro): 

 Água; 

 Eletricidade; 

 Telefones; 

 CTT; 

No caso de um procedimento para aquisição de Serviços Essenciais, conforme definido na Fig.A, o 

circuito será o seguinte (ver Fig.6): 

No início de cada ano, com base no histórico e da dotação disponível para o efeito, é elaborada pelo 

NRFP uma proposta genérica/informação a ser submetida a aprovação do CD. 

Após autorização pelo CD, a informação é enviada ao NRFP para ser registado o NPD, o cabimento 

trimestral/anual e o respetivo compromisso trimestral/anual. 

Quando a fatura dá entrada na Agência, via expediente, é encaminhada para o NAPF para ser conferida, 

qualitativa e quantitativamente. 

Na contabilidade realiza-se um controlo mensal destas despesas tendo em vista a análise da sua 

razoabilidade. 

(ver circuito da faturas) 

Nota: Estas aquisições não carecem de PPV (Parecer Prévio Vinculativo) nem de consulta ao NCPAE. 
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Fig. 6 
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E – ACORDO QUADRO  

No caso de um procedimento para aquisição de serviços ao abrigo de Acordos-Quadro, de contratos 

celebrados com EPE e renovações de contratos quando o critério do concurso público foi o “mais baixo 

preço”, o mesmo deve ser feito de acordo com o estabelecido no DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

Relativamente ao circuito para estes procedimentos, o mesmo será idêntico aos restantes circuitos, 

conforme a despesa, com a variante de que não necessita de Parecer Prévio Vinculativo (PPV). 

Havendo Acordo Quadro ativo na ANCP/ESPAP, está vedado aos serviços proceder à aquisição de bens 

ou serviços, fora do mesmo, salvo autorização excecional da ESPAP, instruída através de um Pedido de 

Exceção devidamente justificado e autorizado superiormente 

Os Acordos-Quadro em vigor na data de elaboração do presente manual são os seguintes: 
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F – SERVIÇOS COM EXECUÇÃO ATÉ 20 DIAS APÓS ADJUDICAÇÃO 

Este circuito aplica-se às aquisições de serviços de valor inferior a 5.000,00€ (sem IVA) e cuja 

execução seja efetuada até 20 dias após a adjudicação. 

i. O processo inicia-se com a apresentação de informação pela respetiva UO ao NRFP com a 

identificação da necessidade de aquisição nos termos descritos. 

ii. Após cabimentação pela contabilidade, todo o processo (Informação + TAC + Cabimento) é 

enviado para o CD para autorização da despesa. 

iii. Após autorização da despesa o processo é enviado ao NRFP para ser registado o 

Compromisso em GeRFiP. 

iv. O n.º do compromisso deve constar da notificação de adjudicação, ou através de outro meio de 

comunicação de adjudicação ao fornecedor (requisição, nota encomenda, etc.), para que este o 

inclua na sua futura fatura, sob pena de não poder exigir o pagamento (n.º 2 do artigo 9.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro). 

v. Todo o processo fica em arquivo provisório na contabilidade até à chegada da fatura. 

vi.  (ver circuito da faturas) 

NOTAS:  

Estas aquisições de serviços estão sujeitas a parecer genérico favorável (alínea b) do n.º 1 do artigo 

4.º da Portaria n.º 53/2014, de 3 de março) e não carecem de consulta ao NCPAE. 

Visto poder tratar-se de um ajuste direto com convite a apenas uma entidade, para efeitos de 

transparência, deve o serviço, sempre que possível, juntar evidências das consultas informais realizadas 

a outras entidades. 

No caso de o serviço ser efetuado em mais de 20 dias após a adjudicação aplica-se o procedimento H. 
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G – FORMAÇÃO ATÉ 132 HORAS  

Todos os procedimentos de contratação referentes a formação, independentemente do valor e do n.º de 

horas, são tratados pela UGI. 

No caso de um procedimento para aquisição de serviços de formação de valor inferior ou igual a 

5.000€ (sem IVA) e cuja duração da formação não exceda as 132 horas, o circuito será o seguinte: 

i. O NGRH (Núcleo de Gestão de Recursos Humanos) elabora informação com o levantamento de 

necessidades, que foi concretizado através de processo próprio. 

ii. Após cabimentação pela contabilidade, todo o processo (Informação + TAC + Cabimento) é 

enviado para o CD para autorização da despesa. 

iii. Após autorização da despesa o processo é enviado ao NRFP para ser registado o 

Compromisso em GeRFiP. 

iv. O n.º do compromisso deve constar da notificação de adjudicação, ou através de outro meio de 

comunicação de adjudicação ao fornecedor (requisição, nota encomenda, etc.), para que este o 

inclua na sua futura fatura, sob pena de não poder exigir o pagamento (n.º 2 do artigo 9.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro). 

v. Todo o processo fica em arquivo provisório no NRFP até à chegada da fatura. 

vi.  (ver circuito da faturas) 

NOTAS: 

A estas aquisições de serviços é concedido parecer genérico favorável (alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro), não carece de PPV nem de consulta ao NCPAE. 

No caso de a formação ser superior a 132 horas aplica-se o procedimento H. 

As formações que o trabalhador efetue a custo zero, não estão sujeitas aos procedimentos de 

autorização de despesa mas devem sempre ser comunicadas ao NGRH para que possam ser tidas em 

consideração no computo geral de formação realizada pelos trabalhadores da Agência. 
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H – PROCEDIMENTO GERAL – com PPV (Parecer Prévio Vinculativo)1 

No caso de um procedimento que não se inclua nas alíneas anteriores, é aplicável o seguinte circuito 

(ver Fig.7): 

i. O processo inicia-se com a apresentação pela UO requisitante de informação com a 

identificação da necessidade de aquisição nos termos descritos nas páginas 8 a 10. 

ii. Após cabimentação pelo NRFP, é preenchido, também na contabilidade, o formulário de PPV, 

disponibilizado pela DGAEP (Direção Geral da Administração e do Emprego Público), com os 

dados fornecidos na informação, pelo serviço requisitante. 

iii. É enviado o formulário, via email, com o cabimento em anexo para 

contratacaoservicos@mf.gov.pt 

iv. O processo segue em simultâneo para o NCPAE para verificação. 

v. O NRFP faz o acompanhamento do PPV até à chegada do parecer, mantendo contacto com o 

Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública (ver anexo 6). 

vi. Após receção do PPV, com parecer favorável, todo o processo, incluindo o parecer do NCPAE, 

é submetido pelo NRFP a decisão do CD. 

vii. Após autorização do CD o processo é enviado para o NCPAE (caso o processo implique a 

celebração de contrato escrito) ou para o NRFP (caso o processo não implique a celebração de 

contrato escrito), para dar seguimento ao procedimento de contratação, nomeadamente através 

da consulta ao mercado, audiência prévia, elaboração de relatórios e proposta de adjudicação. 

Se a consulta foi feita através da plataforma de compras públicas, cabe ao NRFP assegurar os 

registos necessários.  

viii. O NRFP preenche a check-list UGI (anexo 2), elabora o TAC e submete o processo ao CD para 

autorização da adjudicação.  

ix. Após autorização de adjudicação a contabilidade regista o Compromisso em GeRFiP. 

O n.º do compromisso deve constar da notificação de adjudicação, ou através de outro meio de 

comunicação de adjudicação ao fornecedor (requisição, nota encomenda, etc.), para que este o 

inclua na sua futura fatura, sob pena de não poder exigir o pagamento (n.º 2 do artigo 9.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro). 

x. Após adjudicação o processo fica em arquivo provisório até à chegada da fatura conferida, 

para processamento.  

 

                                                           
1 De acordo com o Despacho n.º 2311/2014, do Senhor SEAP, é concedido parecer genérico, no ano de 2014, à celebração de 
contratos de aquisição de bens e serviços que respeitem directamente ao processo de planeamento, gestão, avaliação, certificação 
e auditoria e controlo de fundos europeus estruturais e de investimento no âmbito da assistência técnica dos programas 
operacionais pela ADC, CCDR’s e Ag’s dos PO, desde que a comparticipação comunitária não seja inferior a 85%. 

 

mailto:contratacaoservicos@mf.gov.pt
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I – BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

Este circuito aplica-se às aquisições de bens e serviços de TIC, cujo valor seja superior a 10.000,00€ 

(sem IVA) e que carecem de parecer da AMA (Agência para a Modernização Administrativa). 

Estas aquisições têm o seguinte circuito (ver Fig.8): 

i. O processo inicia-se com a apresentação pela USI de informação com a identificação da 

necessidade de aquisição nos termos descritos e envio das peças processuais para o NRFP. 

ii. Após cabimentação pela contabilidade, é preenchido o formulário pela USI para envio à AMA. 

iii. O processo segue em simultâneo para o NCPAE para verificação da sua legalidade e 

regularidade, aguardando posteriormente em arquivo provisório específico na USI até receção 

do parecer da AMA. 

iv. Após receção parecer favorável da AMA, todo o processo é submetido a aprovação do CD; 

xi. Após autorização do CD o processo é enviado para o NCPAE (caso o processo implique a 

celebração de contrato escrito) ou para o NRFP (caso o processo não implique a celebração de 

contrato escrito), para dar seguimento ao procedimento de contratação, nomeadamente através 

da consulta ao mercado, audiência prévia, elaboração de relatórios e proposta de adjudicação. 

Se a consulta foi feita através da plataforma de compras públicas, cabe ao NRFP assegurar os 

registos necessários.  

v. O NRFP elabora o TAC e envia o processo ao CD para autorização da adjudicação. 

vi. Após autorização de adjudicação a contabilidade regista o Compromisso em GeRFiP.  

O n.º do compromisso deve constar da notificação de adjudicação, ou através de outro meio de 

comunicação de adjudicação ao fornecedor (requisição, nota encomenda, etc.), para que este o 

inclua na sua futura fatura, sob pena de não poder exigir o pagamento (n.º 2 do artigo 9.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro) 

vii. Após adjudicação o processo volta para a contabilidade onde fica em arquivo provisório até à 

chegada da fatura conferida, para processamento.  

viii.  (ver circuito da faturas) 
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Fig. 8 
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J – REGISTO DE FACTURAS 

Quando as faturas dão entrada na Agência, via expediente, são enviadas para o coordenador do NRFP, 

que as encaminha, via GD, para o serviço requisitante do bem ou serviço, para validação, e em papel 

para a contabilidade. No caso específico de aquisições de bens do imobilizado, as faturas são enviadas, 

também, para o património para que sejam criadas as respetivas fichas de imobilizado no sistema 

informático GeRFiP 

No caso específico de aquisições de existências, as faturas são encaminhadas para o património onde, 

após validação com a guia de remessa, é efetuado o registo de entrada de material em armazém. 

Depois de validadas, as faturas são direcionadas para a contabilidade para serem enviadas à eSPap, 

através de um “pedido” no portal da aplicação GeRFiP. 

Neste “pedido” deve ser sempre indicado: 

 o n.º do compromisso; 

 os valores a contabilizar em cada uma das fontes de financiamento; 

 em anexo enviar a fatura digitalizada; 

 no caso de imobilizado, o n.º das fichas de imobilizado associadas; 

 no caso de existências, a guia de entrada, já registada. 

A eSPap faz o registo contabilístico das faturas e devolve o “pedido” à contabilidade, que de imediato 

coloca o n.º de registo no original da fatura. 

Nesta fase, na contabilidade é verificada a existência das declarações válidas, de inexistência de dívida 

às finanças (qualquer valor) e à Segurança Social (pagamentos superiores a 5.000€), por parte dos 

fornecedores. 

Na ausência de algum dos elementos indicados no ponto anterior, o trabalhador entra em contacto com 

o fornecedor que pode colmatar esta falta com o envio das respetivas declarações ou dando à Agência 

autorização para consulta da situação tributária ou contributiva, “on-line”. 

As faturas contabilizadas são enviadas, na contabilidade, para outro funcionário que então prepara o 

PAP (Pedido de Autorização de Pagamento). 

 

Fig. 9 
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L – PAGAMENTOS  

Os pagamentos só podem ser realizados quando os compromissos tiverem sido assumidos em 

conformidade com as regras e procedimentos previstos na lei, em matéria de execução de despesas e 

após o fornecimento de bens e serviços e da satisfação de outras condições caso estejam previstas no 

contrato. 

O técnico do NRFP elabora o Pedido de Autorização de Pagamento (PAP) verifica se o processo está 

completo e conforme (faturas originais e validadas, valores coincidentes, certidões de inexistência de 

dívidas) 

No caso de o processo não estar em conformidade, se for possível, o técnico procura sanar a situação, 

caso contrário o processo deve ser devolvido ao coordenador do NRFP para que decida da melhor forma 

de colmatar as deficiências encontradas podendo passar por pedidos de informação adicional à Unidade 

requisitante ou ao fornecedor ou mesmo pela sua devolução ao fornecedor. 

As faturas a serem incluídas no PAP devem ser organizadas por projetos e por data de vencimento. 

O PAP, no estado de “solicitação de aprovação”, é assinado pelo técnico que o elabora e é enviado para 

o coordenador do NFRP. 

O coordenador do NRFP verifica e assina o PAP e de seguida envia para o Diretor da UGI, e 

subsequentemente para o CD, para autorização. 

Após autorização pelo CD, todo o processo é enviado para o Coordenador do NRFP, que o encaminha 

para a tesouraria. 

Na tesouraria é criado automaticamente, na aplicação GeRFiP, o ficheiro de transferência bancária para 

pagamento das faturas. 

O ficheiro é enviado para o coordenador do NRFP, e nas suas ausências para o Diretor da UGI, que via 

homebanking procede à transferência bancária. 

Por fim, o funcionário da tesouraria procede ao envio para os fornecedores da comunicação do 

pagamento acompanhado dos comprovativos da transferência, preferencialmente por correio eletrónico. 

 
Fig. 10 
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Aquisições de bens e serviços – Circuito Geral Fig. 1.A 
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Fig.1.a 
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2. AJUDAS DE CUSTO 

O abono de ajudas de custo aos trabalhadores da Administração Pública, quando deslocados em serviço 

público, quer no território nacional quer no estrangeiro, é feito ao abrigo da legislação em vigor para o 

efeito, nomeadamente: 

 DL n.º 192/95, de 28 de julho 

 DL n.º106/98, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 

28 de Dezembro, diploma que também foi objeto de alterações através dos artigos 30.º e 31 da 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, artigo 75.º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de 

Fevereiro e artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.). 

 

O processamento das ajudas de custo tem o seguinte circuito: 

1 – Proposta de Deslocação 

Quando é estabelecido que um ou vários trabalhadores se vão deslocar em serviço é efetuada pela 

respetiva unidade orgânica uma Proposta de Deslocação (PD) (ver anexo 7 e 8) que deverá incluir os 

seguintes elementos: 

 N.º de Proposta; 

 Destino da deslocação; 

 Data e hora prevista de partida e de chegada;   

 Meio(s) de transporte utilizado(s);  

 Necessidade de alojamento; 

 Motivo da deslocação; 

 Se o serviço ou a entidade organizadora irá pagar alguma das despesas inerentes à deslocação, 

nomeadamente, refeições, alojamento ou transporte; 

 Indicação do possível enquadramento da despesa para efeitos de cofinanciamento; 

 Convocatória / agenda da reunião (se aplicável); 

 Orçamento da agência de viagens (Acordo-Quadro), com evidência da vantagem económica 

face à compra direta feita com cartão de crédito (neste caso efectuada unicamente pelo 

secretariado do CD); 

 Solicitação do pagamento de ajudas de custo adiantadas, caso tal seja pretendido. 

 Validação do superior hierárquico, no próprio documento, ou por email.  
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Circuito das Propostas de Deslocação 

A PD, acompanhada dos anexos suprarreferidos, é enviada com 5 dias (nos casos de adiantamento) 

ou 2 dias (nos casos de reembolso) uteis de antecedência face à data da deslocação, para o NGRH 

(via email em Excel e via Gesdoc), que: 

 Verifica a regularidade do processo; 

 Faz o cálculo do montante estimado referente às ajudas de custo, não considerando, para este 

efeito, o montante referente ao último dia da deslocação; 

 Envia a PD em suporte digital para autorização da despesa por parte do CD; 

 Após autorização, as propostas são encaminhadas para o NGRH, para anexar ao Boletim 

Itinerário; 

 A ajuda de custo é processada juntamente com o vencimento do mês seguinte. 

No caso de se tratar de adiantamento das ajudas de custo: 

 Depois de autorizada a despesa, o NGRH encaminha as propostas de deslocação para o NRFP; 

 O NRFP procede aos registos das despesas em GERFIP e envia para autorização do 

pagamento; 

 Após autorização do pagamento o NRFP procede à transferência bancária para o funcionário; 

 Aquando do processamento de vencimentos é abonado o montante em falta, ou reposto o 

montante pago em excesso. 

 

Boletim Itinerário 

 

O trabalhador que se deslocou: 

 Preenche no final de cada mês, o Boletim Itinerário (BI), onde constam todas as deslocações 

do mês com direito a abono da ajuda de custo, mencionando se houve ou não lugar a 

pagamento de adiantamento.  

 A 2ª página do BI deverá ser preenchida e deverão ser enviados, em anexo, todos os 

documentos de despesa com transportes desse mês, para efeitos de autorização da 

despesa. 

 Deverão também ser enviadas as evidências do transporte utilizado, nomeadamente o 

cartão de embarque, bilhete de comboio ou outro título de transporte usado. 

 Submete a validação do seu superior hierárquico. A evidência desta validação, pelo superior 

hierárquico ou por quem ele tenha delegado esse envio, além do preenchimento do respetivo 
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campo, é dada pelo envio por email do BI ao NGRH. Devem ainda ser enviados por nota interna 

todos os originais dos documentos de despesa (ver anexo 9). 

O NGRH envia o BI, com os cálculos efetuados, para autorização do CD. 

Após autorização do CD o BI é devolvido ao NGRH, para processamento das ajudas de custo 

juntamente com o vencimento. 

Só podem ser processados atempadamente os BI que cheguem ao NGRH, devidamente visados 

pelo CD até ao dia 3 do mês seguinte àquele em que ocorram as deslocações.  

 

Fig.11 
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Anexo 1 - Modelo de TAC 

 

 A preencher pela unidade orgânica responsável pelo pedido   DESPACHO:

  Unidade/Núcleo:

  Informação nº  14/000XXX Data:

  Assunto:

 Identificação do fornecedor ou locador   PARECER  UGI/NAFP:

  Fornecedor:  

 Código Postal: 

  Justificação da aquisição: (anexar todo o processo relativo à adjudicação)

Software Hardware Formação

Outros Bens

Ajuste directo
Art.º , nº , al. / Art.º , nº , al. / Art.º , nº , al.

Concurso público
Art.º , nº , al. / Art.º , nº , al. / Art.º , nº , al.

 Outros
Art.º , nº , al. / Art.º , nº , al. / Art.º , nº , al.

 Sem contratação pública
Art.º , nº , al. / Art.º , nº , al. / Art.º , nº , al.

Elegibilidade da despesa

 1. Despesas elegíveis

QREN % % Despesas Gerais

     Gestão do FEDER e do FC     POPH

     Sistema de Informação CTE

     Estudos e Avaliação do FEDER e do FC      POCTEP

     Comunicação do FEDER e do FC      Espaço Atlântico 2. Despesas não elegíveis a cofinanciamento

     Controlo e Auditoria do IFDR      SUDOE MF EEE

     Secretariado Técnico do PO ATFEDER      MAC Outros

     FSE      MED

     I F D      CTE - despesas comuns 

Circuito da despesa

TACd - Termo de autorização e cabimento definitivo de despesa M od. Abr-14/UGI

INFORMAÇÃO DE CABIMENTO DEFINITIVO

 Tipo de procedimento e fundamento legal  Código dos Contratos Públicos

  Valor da despesa com IVA:   0,00 €

Manutenção

 Domicílio/sede: 

Serviço

          Contribuinte nº:  

 (Assinatura e carimbo do responsável pelo pedido)

 Assinalar  o enquadramento da despesa, para efeitos de cofinanciamento:

%

Anual
Lei 8/2012

Aquisições 
de BENS

Aquisições 
de Serviços

Port. 
53/2014

Aquisição de Bens e 
Serviços (TIC) - DL 

107/2012

CD 
Autorização

> 5,000€

< 5,000€ - Formação ou 
execução em 20 dias

DGAEP PPV  / Proc. Nº

Serviços essenciais, Acordo Quadro, 
contratos celebrados com EP

Lei  8/2012

UGI 
Cabimento

Nº

Parecer da AMA
Nº

Autorização
prévia da 
Tutela e 

das 
finanças 
N.º

Plurianual
Lei 8/2012
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Anexo 2 – Check-List 

 

  

Objecto

Fornecedor

NIF

Sim Não Tipo Nº Data Data  de Autorização Data  de concordo 

1 Informação de abertura de procedimento

2 Anúncio Concurso Público 

3 Programa do concurso para aprovação

4 Caderno de encargos para aprovação

5 Preço base

6 Data limite de recepção das propostas

7 Constituição de Júri

(nome juri)

(nome juri)

(nome juri)

(nome juri)

(nome juri)

8
Erros e omissões nas peças do

procedimento

9 Esclarecimentos

10 Data das propostas

11 Evidência de entrada da(s) propostas

12 Data de entrada das propostas

13
O critério de adjudicação é o da proposta

economicamente mais vantajosa

14 Existem factores de ponderação objectivos

- Natureza técnica da proposta

- Preço da proposta

15
Relatório Preliminar de Análise das

Propostas

16 Audiência Prévia

17 Relatório Final de Análise das Propostas

18 Informação de Adjudicação

19 Preço Contratual

20 Aprovação da Minuta do Contrato

21
Notificação da adjudicação a uma ou mais

entidades

22
Minuta do Contrato conforme o Caderno

de Encargos do procedimento

23
Minuta do Contrato enviada para

aprovação do fornecedor

24 Documentos de habilitação exigidos

- Declaração Anexo II

- Certificado registo criminal 

- Declaração segurança social

- Declaração das finanças

- Outro

25 Documentos de habilitação

- Declaração Anexo II

- Certificado registo criminal 

- Declaração segurança social

- Declaração das finanças

- Outro

Assinatura

Confirmo que foram observadas todas as formalidades relativas ao cumprimento das regras de contratação pública no presente contrato e que as informações constantes desta Check-list 

correspondem à verdade.

Confirmação da Entidade Informações/Documentos

Check List UGI 

Precedimentos Observações
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Anexo 3 – Modelo de Requisição de FM 

 

AUTORIZO

………/ ………/ ………

……………………………..

que será regularizada nos 2 dias úteis subsequentes ao levantamento de fundos, juntando para o efeito o(s)

Recebi os recibos/ venda a dinheiro nº …………………………….    € …………………….

Recebi em numerário    € …………………….

______________________

Total    € …………………….

MODELO I

……………………………………………….

O TRABALHADOR REQUISITANTE O RESPONSÁVEL DO SERVIÇO REQUISITANTE

10-10-2014 ………/ ………/ ………

………………………………………………. ……………………………………………….

………/ ………/ ………

……………………………………………….

REGULARIZAÇÃO

O RESPONSÁVEL PELO FUNDO DE MANEIO

ENTREGA DE FUNDOS

O TRABALHADOR REQUISITANTE

REQUISIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO

Requisita-se a quantia de 20 € (vinte euros), para o envio de um processo , para o Tribunal de Coimbra com peso superior a 2kg, 

respectivos documentos(s)de despesa, devidamente visado(s).

VISTO

………/ ………/ ……...

Recebi a quantia requisitada em numerário.
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Anexo 4 – Modelo de Reembolso ao trabalhador 

 

 

  

……….

Solicita-se à UGI/NAFP o reembolso da importância acima indicada, a  a) 

b)

resultante  do  pagamento  de  despesa(s)   acima discriminada(s),  conforme documento(s) em anexo.

Justificação da(s) despesa(s)

   

Lisboa,                __/__/____

a) Nome

b) Cargo ou categoria

* Discriminar o tipo de bem ou serviço: transportes, portes de correio, refeição, etc.

M od. Jan/2013 UGI/NAFP

REEMBOLSO  DE  DESPESAS

(Natureza da Despesa)  *

Assinatura

(Importância)

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

        /          / 20    

Total  a  Reembolsar (Euros)
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Anexo 5 – Modelo de Comunicação de Bens Informáticos para Imobilizado 

 

 

Anexo 6 – Modelo de Acompanhamento de PPV 

 

 

  

Data Designação na Fatura N.º Série Modelo Localização nome_utilizador Tipo alteração
Data alteração 

/abate
Nova localização

"Aquisição

"Mudança localização"

"Abate"

Legenda: Ativos PPV 15-10-2013

Encerrados

Aguarda Parecer

Cabimento Valor c/IVA Utilizado

P/417/2012 2012 Manutenção Plantas Horto Campo Grande 1000000283 3341300026 1.594,08         

P/459/2012 2012 Estudo avaliação QCA II e III C. Público 3341300151 123.000,00    

P/460/2012 2012 Auditoria POCTEP/POCTEA C. Público 1000023453 3341300047 28.290,12      POCTEP

3341300160 51.660,00      POCTEA

P/1795/2012 2012 Assessoria Prog. Criar Valor SKA 1000092334 3341300046 36.900,00      

P/2137/2012 2012 Auditoria SI FEDER/FC Novabase 1000001080 3341300071 232.735,68    

P/3010/2012 2012 Tratamento arquivo TB Files 1000015119 3341300105 17.786,73      

P/334/2013 2013 Auditoria Operações FEDER e FC - QREN 2013 Proc. Negociação 3341300098 230.010,00    452/2013/SEAP - 19/2

P/697/2013 2013 Mudanças IFDR CCC Urbanos 3341300181 92.249,99      1260/2013/SEAP - 4/5

P/737/2013 2013 Formação - Contratação Crédito IFB 3341300198 7.300,00         1279/2013/SEAP - 4/5

P/934/2013 2013 Assessoria Prog. Valorizar BAN Corporate 3341300233 61.500,00      1465/2013/SEAP - 20/5

2013 Assessoria Jurídica A.S. Pires 3341300231 123.000,00    ainda não enviado

P/986/2013 2013 Manutenção SAN HP EVA 4400 Syncrea 3341300246 9.000,00         1500/2013/SEAP - 20/5

P/1372/2013 2013 Manutenção servidores Blade BL Maxiglobal 3341300294 10.701,00      1764/2013/SEAP - 7/6

2013 Assistência Portal IFDR Innovagency 3341300492 5.701,05         Tem redução /  Sem efeito - Plurianual

P/2502/2013 2013 Perito - Acordo Perceria David Osborne 3341300537 19.000,00      2872/2013/SEAP - 29/9

Data 

Contacto
Observações

2013
PPV Ano Objeto Fornecedor
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Anexo 7 – Modelo de Proposta de Deslocações ao Estrangeiro 

 

     DESPACHO  DE AUTORIZAÇÃO

PD Nº Sim

        DESPESA  ELEGÍVEL A COFINANCIAMENTO

Mês Não

As despesas com almoço  jantar e dormida    serão suportada(s) pelo(s) próprio(s),

pelo que haverá lugar ao processamento das correspondentes ajudas de custo.

As despesas com almoço  jantar e dormida    serão suportada(s) pela entidade

organizadora,  pelo que apenas haverá lugar ao processamento  de   _______%   de ajudas

de custo nos dias da partida e de regresso e de  _______%  nos dias de permanência.

As despesas com almoço  jantar e dormida    serão suportada(s) pelo(s) próprio(s),

não havendo lugar ao processamento de ajudas de custo.

Avião

Comboio

Autocarro Pelo próprio

Viatura Própria  (a) O valor a despender com transporte será reembolsado por:

Outra (a)

(a) identificar e fundamentar

€

     a) - Abono de Ajuda de Custo diária de acordo com a tabela em vigor.

     b) - Alojamento em estabelecimento hoteleiro (pago ou reembolsado) pela Agência IP, acrescido do montante correspondente 

           a 70% da Ajuda de Custo diária em todos os dias da deslocação.

- Estabelecimento hoteleiro de 3 estrelas ou equivalente

- Estabelecimento hoteleiro superior a 3 estrelas - Infº nº

Data do Regresso

Unidade / Núcleo / EP

País(es)/Cidade(s) Data da Partida Dias de Permanência

DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO

PARECER

Escalão

DESPESAS  COM  TRANSPORTE

DESPESAS  COM  ALIMENTAÇÃO  E  ALOJAMENTO

Motivo da deslocação

As despesas serão suportadas por verba do O. E.

Assinalar em caso de 

adiantamento
NOME(s)

Conforme artº 2º, nº 1, alínea a) ou b) do Decreto-Lei nº 192/95 de 28/07 

M od.Abr/2014- UGI

OUTRAS  DESPESAS

Inscrição em cursos, seminários, etc.

Pela entidade organizadora
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 Assinalar o enquadramento da despesa, para efeitos de cofinanciamento:

 1. Despesas elegíveis a cofinanciamento

 QREN % CTE %

           Gestão do FEDER e do FC      POCTEP

           Sistema de Informação      Espaço Atlântico

           Estudos e Avaliação do FEDER e do FC      SUDOE

          Comunicação do FEDER e do FC      MAC

          Controlo e Auditoria      MED

          Secretariado Técnico do PO ATFEDER      CTE - despesas comuns 

POPH

 DESPESAS GERAIS

FSE

Outras - especificar

 2. Despesas não elegíveis a cofinanciamento

PROPOSTA :

imprescindível, bem como autorizar a realização das respetivas despesas e o abono adiantado de ajudas de custo.

Anexos: …...…. documentos (..…..folhas)

Avião Comboio Viat. Prop. Outros

Nº Dias Diária %

89,35 100%

89,35 70%

89,35 60%

89,35 40%

89,35 20%

Alojamento em hotel de        Estrelas

0,00

0,00

Subtota l

0,00

Valor a Despender

0,00

0,00

0,00

0,00

Percurso

Em face do exposto, propõe-se a Vossa  Excelência  se digne considerar a realização desta deslocação como

Valor a Despender

CONTABILIZAÇÃO    *    OUTRAS  DESPESAS

Subtota l

CONTABILIZAÇÃO    *    AJUDA DE CUSTO
Valor a Despender

0,00

Subtota l

Lisboa, DD de MM de AAAA

Cabimentado por:
(Nome)

 Elegibilidade da Despesa

A   PREENCHER   PELA   UGI

CONTABILIZAÇÃO    *    TRANSPORTE

Lisboa, DD de MM de AAAA

Elementos fornecido por:
(Nome)

TOTAL 0,00
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Anexo 8 – Modelo de Proposta de Deslocações – Território Nacional 

 

DESLOCAÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL

   PROPOSTA  NºPD Nº Mês PARECER

Conselho Diretivo

Dia Partida Dia Chegada

  Viatura  da  Agência  DC / POPH / IFD

  Avião

  Comboio

  Autocarro

  Viatura  Própria  -  (deverá  haver Infº fundamentada)  (a)

  Aluguer de viatura  (deverá  haver Infº fundamentada) (a)

  Outra  s i tuação (deverá  haver Infº fundamentada) (a)

(a) Inf. nº - 

Alojamento pago pela  ADCoesão - Inf. nº

 Ass ina lar  o enquadramento da  despesa, para  efei tos  de cofinanciamento:

 1. Despesas elegíveis a cofinanciamento CTE % Montante da  Ajuda de Custo -  €           

QREN %      POCTEP Nº Dias Quant. Func.

     Gestão do FEDER e do FC      Espaço Atlântico 100% -  €          

     Si s tema de Informação      SUDOE 75% -  €          

     Es tudos  e Aval iação do FEDER e do FC      MAC 50%

     Comunicação do FEDER e do FC      MED 25%

     Controlo e Auditoria      CTE - despesas  comuns  

     Secretariado Técnico do PO ATFEDER Montante do Alojamento

POPH Montante do transporte

DESPESAS GERAIS FSE Outros

 2. Despesas não elegíveis a cofinanciamento Outras - especificar Total -  €           

M od. Abr./2014- UGI

Anexos: ……….documentos (…….. folhas)

CONTABILIZAÇÃO - A preencher pela UGI

MOTIVO DA DESLOCAÇÃO OBSERVAÇÕES

Elementos fornecidos por:
(Nome)

ELEGIBILIDADE DA DESPESA

       DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

Hora Partida Hora Chegada

DESTINO MODALIDADE  DE  TRANSPORTE
DIA E HORA PROVÁVEL

EscalãoNOME(s)
Assinalar em caso 

de adiantamento

Unidade / Núcleo / EP
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Anexo 9 – Modelo Nota Interna 

 


